ANUNŢ
Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor din municipiului Cluj-Napoca
organizează examen de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul
instituţiei.
Probele stabilite pentru examen:
a) probă scrisă;
b) interviu.
Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
Fiecare dintre cele două probe, respectiv proba scrisă sau proba practică, după caz, şi
interviul vor fi notate cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare
este de 50 de puncte, pentru fiecare probă în parte.
Condiţiile de desfăşurare a examenului:
− Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie sa fi obtinut calificativul „foarte bine” la
evaluarea performantelor individuale profesionale cel putin de 2 ori in ultimii 3 ani.
− Promovarea în grad profesional a personalului contractual se face, de regula, pe un post vacant,
iar, in situatia in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul
de functii in care acesta este incadrat intr-un nivel imediat superior.
- Data, ora şi locul organizării probei scrise si a interviului: 31.03.2015, ora 12:00, Sala de Sticla a
Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3.

Bibliografia de examen:
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
4. HCL nr.25/2010, privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenului pentru parcarile,
garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca; ;
5. HCL nr.26/2010, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice plata orara,
aprobate de Comisia Municipala De Sistematizare a Circulatiei din municipiul Cluj-Napoca;
6. HCL nr.328/2010, privind modificarea si completarea HCL nr.26/2010;
7. HCL nr.228/2011, privind modificarea si completarea HCL nr.26/2010;
8. HCL nr.79/2013, privind modificarea si completarea HCL nr.26/2010;
9.HCL nr.238/2010, privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele
municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate don fonfurile municipalitatii;
10.HCL nr.473/2011, privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nt.238/2010.
11.Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
6. Dosarul de examen va conţine următoarele documente:
a) referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic;
b) rapoartele de evaluare din ultimii 3 ani.
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