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Consiliul Judelean Neam! organizeazi, in data de 29.03.2016, ora l0m, examen
pentru promovarea in grad profesional pe funclia de personal contractual de consilier,
gradul profesional II din cadrul Serviciului Patrimoniu,Direclia de Management.
Cererea de inscriere se va dqrune pdni la data de 17 martie 2016, ora 1630, la
Regi stratura Consiliului Judelean Neam1.
Examenul de promovare in grad profesional va avea loc la sediul Consiliului Judelean
Neam1, const6nd in sus{inerea unei probe scrise.
Bibliografia pentru examen este prevdzuti in anexa la prezentul anunl qi face parte
integranti din acesta.
Examenul de promovare se va desfrqura conform Regulamentului privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacart sau temporar vacant corespunzitor
funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in gmde sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judelean Neaml 9i al instituliilor qi sewiciilor publice de interes judetean, aprobat prin
Dispozilia Preqedintelui Consiliului Jude{ean Neamf nr. 407 I 15.1,2.2014.

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare in grad din cadrul Serviciului Patrimoniu Dilectia de Management

1. Legea N.275/2OOL privind administralia publicd locale

-

republicat;,

cu modificdrile 9i completirile ulterioare'
2. Legea N.2113/L998 privind bunurile proptietate publid, cu modific;rile
gi complet;rile ulterioare.
3. Legea .287 /2OOg privind codul civil- republicatd, cu modificirile 9i
completArile ulterioare (titlul Vl - proprietatea publice).
4. Hotararea Guvernului .548/L999 privind normele tehnice pentru
intocmirea inventalului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunelor, oragelor, municipiilor gi judetelor.
5. Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr's4l2OOG 9i Hotararea Guvernului
nr.768/2OO7 (Nolmele metodologice de aplicare ale acesteia) privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publice, cu
modif icArile gi completerile ulterioare.

5. Legea fi.7 /L996 privind cadastlul
republicata, cu modificirile

9i

publicitatea imobiliari -

ti completirile ulterioare.

