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ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI
CONSILIUL LOCAL 

                    
                                                             HOTĂRÂREA NR. 121                                                          
                                                                         din 20.12.2016

privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de
promovare în grad  profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Orășenești „Alexandru

Sterca-Șuluțiu” din subordinea Centrului Cultural

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data de  20
decembrie  2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 16794/2016 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul
de  specialitate  nr. 16795/2016 al  Direcției  Economice,  Avizul  Comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,
învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă şi  protecţie  socială,  protecţie  pentru  copii,  tineret  şi  sport   și  Avizul
Comisiei juridice și de disciplină,  administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea
drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local;
         În baza prevederilor  Legii  nr.  334/2002 a bibliotecilor,  republicată,  cu modificările şi  completările
ulterioare, art. 3 alin. 1 şi art. 42 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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,  HCL nr.  57/31.10.2013 pentru aprobarea  Regulamentului   de
organizare  şi  desfăşurare  a  concursurilor  pentru  ocuparea  posturilor  contractuale  vacante  sau  temporar
vacante, precum și a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din
cadrul Bibliotecii Orășenești „Alexandru Sterca-Șuluțiu” din subordinea Centrului Cultural şi ale art. 36 alin. 2
lit. a, alin. 3 lit. b  din Legea nr. 215/2001;

În  temeiul  art.  45  alin.  1  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

                HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă constituirea comisiei  de examen în vederea organizării  şi  desfăşurării  examenului
pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Orăşeneşti “Alexandru
Şterca-Şuluţiu” din subordinea Centrului Cultural Şimleu Silvaniei, care va avea loc la sediul Consiliului Local
al   oraşului  Şimleu Silvaniei  în data de  16.01.2017, ora 09,00 (proba scrisă)  şi  18.01.2017, ora 13,00
(interviul),  în următoarea componenţă:
             1. MOCAN ELENA-MARIA – manager-director interimar – Centrul Cultural - preşedinte 
             2. HOSU CLAUDIA  – bibliotecar – Centrul Cultural – membru

3. POP DORINA - bibliotecar – Centrul Cultural – membru
                CIOBAN KATALIN  - secretarul comisiei.  
          Art.2.Se aprobă constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul pentru promovarea în
grad profesional  a personalului  contractual  din cadrul  Bibliotecii  Orăşeneşti  “Alexandru Şterca-Şuluţiu”  din
subordinea Centrului Cultural, prevăzut la art.1, în următoarea componenţă:
             1. PASCU PARASCHIVA – bibliotecar -  preşedinte
             2. POP MIHAELA-CECILIA  – bibliotecar -  Centrul Cultural  - membru 
             3. COSTĂLAȘ ALIN-IOAN – inspector de specialitate – membru 
                 CIOBAN KATALIN  - secretarul comisiei.



Art.3.  Se aprobă  condițiile  de  participare  şi  condiţiile  de  desfăşurare  a examenului  și  bibliografia
necesară la  examenul de promovare în grad profesional a personalului  contractual din cadrul   Bibliotecii
Orăşeneşti “Alexandru Şterca-Şuluţiu” din subordinea Centrului Cultural prevăzută în  anexa  care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei
şi  Direcţia Economică.
     Art.5.  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  la  Tribunalul  Sălaj  în  condiţiile  Legii  nr.554/2004  privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
          Art.6. Prezenta hotărâre  se comunică cu:
                        - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;    
                        - Prefectul Judeţului Sălaj;

            - membrii comisiilor  prevăzute la art.1 şi 2 ;
                        - Direcţia Economică (salarizare);
                        - Centrul Cultural;

            - dosar hotărâri.

 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                      VIDA JANOS-ANTAL                                                        SECRETAR DELEGAT, 

                                           ALINA-MARIANA PETHO



                            
          Anexa

              la HCL nr. 121/2016 

Condițiile de participare și condițiile de organizare a examenului pentru promovarea
personalului contractual din cadrul Bibliotecii Orășenești „Alexandru Sterca-Șuluțiu”

  

       Examenul  de promovare în gradul profesional a  personalului contractual din cadrul Bibliotecii
Orășenești  „Alexandru  Sterca-Șuluțiu”  va  avea  loc  la  sediul  Consiliului  Local  al  orașului  Șimleu
Silvaniei din str. Libertății  nr. 3 în data de 16.01.2017, ora 09,00 (proba scrisă) și  18.01.2017, ora
13,00 (interviul) și va consta în:

 probă scrisă 
 interviu.

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional:
          - la examen poate participa personalul contractual din cadrul Centrului Cultural care a obţinut
calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în
ultimii 3 ani.

Acte necesare la dosarul de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional :
a)cererea de înscriere la examen care se va depune la registratura Primăriei în termen de 10 

zile de la data afişării anunţului
b)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Direcția Economică în vederea

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c)copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani.

            Bibliografia necesară pentru examenul de promovare în gradul profesional:

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice
           2. Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
           3. Biblioteconomie  - Manual – ABBRP București, 1994
           4. Manual  de biblioteconomie pentru bibliotecile mici – ABBRP București, 1993

5. Marcel Ciorcan – Organizarea colecțiilor de bibliotecă.Bazele biblioteconomiei ABBRP Cluj-
Napoca, 2001.

         

        








