
 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind organizarea concursului pentru ocuparea  unui post vacant de execuţie 

de șofer, treapta profesională I, în cadrul Serviciului Coordonare Protecție 

Socială, Secretariat Administrativ 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,  

 având în vedere referatul Serviciului Organizare Resurse Umane, înregistrat la nr. 

3197/30.01.2020, prin care se propune organizarea concursului pentru ocuparea unui 

post vacant de execuţie, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de șofer 

treaptă profesională I, în cadrul Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat, 

Administrativ, precum şi condiţiile de participare la concurs şi constituirea comisiei de 

concurs şi a comisiei de soluţionare a contestațiilor,                   

 în baza art.1 şi art.8 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, 

aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 în baza prevederilor Dispoziţiei nr. 613/30.09.2015 - privind  aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de  ocupare a posturilor 

vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, precum şi din cadrul instituțiilor din 

subordinea Consiliului Judeţean Dolj, 

în baza art. 554 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) și art.196 alin. (1) lit. b) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

  

D I S P U N E: 

 

 Art.1 - Se aprobă organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant 

de execuţie, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de șofer, treaptă 

profesională I, în cadrul Serviciului Coordonare Protecție Socială Secretariat 

Administrativ, în data de 28 februarie 2020, ora 10.00 proba scrisă, iar data şi ora 

 

  



susţinerii probei de interviu se vor afişa odata cu rezultatele probei scrise, la sediul 

Consiliului Judetean Dolj, precum şi condiţiile de participare la concurs, conform anexei 

nr.1 la prezenta dispoziţie. 

 Art.2 - Se constituie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor 

pentru concursul organizat, în vederea ocupării unui post vacant de execuţie, în regim 

contractual, pe perioadă nedeterminată, de șofer, treaptă profesională I, în cadrul 

Serviciului Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ, în componenţa 

prevăzută în anexa nr.2 la prezenta dispoziţie. 

Art.3 - Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Serviciul Organizare 

Resurse Umane, precum şi persoanele nominalizate în anexa nr.2 vor aduce la 

îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 

 

 

           Nr. 45                                                   Emisă la data de 05.02/2020 

 

         

 

 

 

         P R E Ş E D I N T E ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                                                

                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

   Ion   PRIOTEASA                                         AL JUDEȚULUI 

 

                                                                                           Anda NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



CONSILIUL  JUDEŢEAN DOLJ 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 3197/30.01.2020 

REFERAT 

 

 Având în vedere prevederile art. 554 alin (1) din Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, “încadrarea şi promovarea personalului 

contractual se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice 

domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act 

administrativ al ordonatorului principal de credite.” 

În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare şi in conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 613/30.09.2015 - privind  

aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de  ocupare a 

posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, precum şi din cadrul instituțiilor 

din subordinea Consiliului Judeţean Dolj, ocuparea unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen, în limita 

posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii. 

 Prin Referatul nr. 2385/30.01.2020 aprobat de conducătorul instituţiei, Direcţia 

Juridică, Administraţie Locală, Secretariat propune scoaterea la concurs a unui post 

vacant de execuţie, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de șofer, treaptă 

profesională I, în cadrul Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat, 

Administrativ, condiţiile specifice de participare la concurs, componenţa comisiei de 

concurs, componenţa comisiei de soluţionare a contestatiilor  şi bibliografia.  

  

Faţă de cele precizate, se propune emiterea dispoziţiei privind aprobarea: 

- organizarii concursului în vederea ocupării a unui post vacant de execuţie, în regim 

contractual, pe perioadă nedeterminată, de șofer, treaptă profesională I, în cadrul 

Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ, în data de 28 

februarie 2020, ora 10.00 proba scrisă, iar data şi ora susţinerii probei de interviu se vor 

afişa odata cu rezultatele probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Dolj, 

-  condiţiile generale şi specifice de participare la concurs conform anexei nr.1  

- constituirea comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, conform anexei nr. 2  

 

 

Şef Serviciu Organizare  Resurse Umane, 

 

ANDA NICOLAE 

                           Întocmit, 

              Mihaela Georgescu 



Anexa nr.1 la dispoziţia 

nr.45/05.02.2020 

 

Conditii de participare la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant 

de execuţie, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de șofer, treaptă 

profesională I în cadrul  Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat, 

Administrativ 

 
Conditii generale: 

    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    -  cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 

    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; 

    -  are capacitate deplinã de exercitiu; 

    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe 

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare 

abilitate; 

    -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice 

potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii, 

contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care 

împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni 

sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã; 

    - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă 

exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a 

desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta 

nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei 

profesii. 

 

 

 Condiţii specifice : 

- studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- vechime in activitatea de șofer  - minimum 2 ani; 

- permis de conducere categoria B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


