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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
de aprobare a criteriilor de selec ie a candida ilor pentru func ia de administrator pubic

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

zând prevederile art. 1 din Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 110/2010
privind stabilirea func iilor publice, a organigramei i a statului de func ii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean Maramure ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. c), art. 113 i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  criteriile de selec ie a candida ilor pentru func ia de administrator public
dup  cum urmeaz :

I. Criterii generale:
a) este cet ean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul în România;
b) cunoa te limba român  scris i vorbit;
c) are vârsta de minimum 23 ani împlini i;
d) are capacitatea deplin  de exerci iu;
e) are o stare de s tate corespunz toare func iei pe care candideaz , atestat  pe baz  de

documente medicale;
f) nu are antecedente penale;
g) nu a fost destituit dintr-o func ie public  sau nu i-a încetat contractul individual de munc

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
h) nu a desf urat activitate de poli ie politic , astfel cum este definit  prin lege;
Dosarul de înscriere la concurs va con ine al turi de actele care dovedesc îndeplinirea

criteriilor i urm toarele:
1. o recomandare de la ultimul loc de munc . Recomandarea trebuie s  cuprind , în mod

obligatoriu, caracterizarea profilului profesional i moral al persoanei;
2.  curriculum vitae din care s  rezulte activitatea desf urat  anterior.
Criterii specifice:
- studii superioare de lung  durat , absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent , în

domeniile: economic, administrativ, juridic ,tehnic ;
- cuno tin e de operare pe calculator – nivel mediu;
- capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel pu in o limb  de circula ie

interna ional  - nivel mediu;
- experien  în administra ia public , managementul institu iilor publice, regiilor autonome

sau societ ilor comerciale.
Art.2. Începând cu data adopt rii prezentei se abrog  Anexa nr. 2A a Hot rârii nr. 20/ 2011

pentru aprobarea atribu iilor, criteriilor de selec ie, contractul – cadru – de management,
obiectivelor i criteriilor de performan  pentru administratorul public jude ean.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
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- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Economice;
- Compartimentului resurse – umane;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 27
februarie 2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 februarie 2013
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