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ANUNŢ 
 
”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 

conducere vacante de Şef serviciu al Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul 
aparatului de specialitate: 

Condiţii de participare la concurs: 
A. condiţii generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, modificată şi completată; 
B. condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice; 
- vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani conform prevederilor art. 57 alin. (6) lit. a) din 
Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu (probă eliminatorie). 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 30.05.2017, orele 14.00 
la sediul Consiliului Judeţean  Galaţi. 

Calendarul concursului este următorul: 
- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC: 12.06.2017, ora 10.00 la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
- proba scrisă: 13.06.2017, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- interviul: 15.06.2017, ora 14.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

Bibliografia pentru concurs, formularele de înscriere, precum şi relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Consiliului Judeţean Galaţi – Serviciul de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 302501 şi 0236 – 462409 
telefon – FAX, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro)”. 

 
Bibliografia este următoarea: 
 
Codul de Procedură  Civilă 
- Excepț iile absolute si relative  (art.246 – art.248); 
- Renunț area la judecata (art.406 –art.407) 
- Modificarea cererii de chemare  in judecata ( art.204) 
- Suspendarea procesului ( voluntara, de drept  si  facultativa  -  art.411- art.413) 
- Motive  de casare a unei hotărâri prin calea de atac a recursului (art.488) 
- Obiectul si motivele contestaț iei in anulare ( art.503) 
 
Codul  civil   
Art. 551 – Drepturile reale (enumerare) 
Art. 563 – Acţiunea în revendicare 
Art. 693 – Superficia (Definiț ie) 
Art. 703 – Uzufructul (Definiț ie) 
Art. 755 – Servitutea (Definiț ie) 
Art. 863 – Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică 
Art. 1171 – Contractul sinalagmatic şi contractul unilateral (definiț ie) 
Art. 1172 – Contractul cu titlu oneros şi contractul cu titlu gratuit (definiț ie) 
Art. 1173 – Contractul comutativ şi contractul aleatoriu (definiț ie) 
Art. 1175 – Contractul de adeziune (definire) 
Art. 1650 – Contractul de vânzare (Noţiune) 
Art. 1777 – Contractul de locaţiune (Noţiune ) 
 
Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale  (republicată), cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Statutul juridic al unităţilor administrativ teritoriale  (Art.21 )  
- Categoriile principale de atribuț ii îndeplinite de Consiliul Județ ean - ( Art.91 alin.(1) 
- Categoriile principale de atribuț ii îndeplinite de Preș edintele Consiliului Județ ean - Art.104 alin.(1)   
- Atribuț iile îndeplinite de secretarul unităţii administrativ teritoriale - Art. 117 (1) 
- Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora - Art. 115  
- Lucrările publice -  Art. 125 - Art.127 
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 Legea 554/2004 – Legea contenciosului administrative (republicată) 
- Plângerea prealabila in cazul acț iunilor care au ca obiect contracte administrative  - Art. 7 
alin.(6) 
- Subiectele de sesizare a instanț ei de contencios administrativ – Art. 1 
- Semnificaț ia termenilor:  
a) persoana vătămată 
b) autoritate publică 
c) act administrativ 
d) plângere prealabila 
- Actele nesupuse controlului si limitele controlului - Art. 5: 
 
Legea 188/1999 – Lege privind Statutul funcţionarilor  publici (republicată) 
- semnificaț ia termenilor "funcț ia publica" si " funcț ionar public" - Art.2 alin.(1) si alin. (2) 
- activităț ile desfăș urate de funcț ionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de 
putere publică, - art. 2 alin. (3)   
- principiile care stau la baza exercitării funcț iei publice - Art. 3  
- Categoriile de persoane cărora nu li se aplica prevederile prezentei legi  - Art. 6  
- Clasificarea funcț iilor publice; Categorii de funcț ionari publici - Art. 7  
- Clasificarea funcț iilor publice  in clase - Art. 9 
- Clasificarea funcț iilor publice după nivelul atribuț iilor - Art. 10 
-  Categoria funcț ionarilor publici de conducere  - Art. 13 (1)  
- Categoria funcț ionarilor publici de execuț ie - Art. 14(1),(2),(3) si art.15  
-  Drepturile funcț ionarilor publici - Art. 27 – Art.42 
- Îndatoririle funcț ionarilor publici - Art. 43 – Art.49  
- Ocuparea funcț iilor publice -  Art. 56                                                                                                    
- Condiț iile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participării la concursul de 
recrutare organizat pentru ocuparea funcț iilor publice de execuț ie - Art. 57 (5)                                                                                                                                                                    
- Condiț iile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participării la concursul de 
recrutare organizat pentru ocuparea funcț iilor publice de conducere  - Art. 57 (6) si (7) 
- Răspunderea civilă a funcț ionarului public - Art. 84 - Art. 85 
-  Modificarea raportului de serviciu - Art. 87(2) 
- Delegarea - Art. 88  
- Detaș area  - Art. 89 
- Transferul - Art. 90 
     
Legea 7/2004 Lege privind Codul de conduită  a funcţionarilor  publici (republicată) 
- Principii generale care guvernează conduita funcț ionarilor publici  - Art. 3:  
- Conflict de interese  - art.4 lit. e   
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi (Hotărârea nr. 
37/25.02.2016 
- Cvorumul de funcț ionare si cvorumul deliberativ necesar funcț ionarii organelor  si structurilor 
organizatorice ale consiliului Județ ean Galaț i – art.7 
- Atribuț iile ș edinț ei in plen a Consiliului Județ ean Galaț i – art.42 
- Atribuț iile comisiei juridice, pentru administraț ie publica locala, de respectare a drepturilor si 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională – Art.59 alin.(5) 
- Categoriile principale de atribuț ii îndeplinite de Preș edintele Consiliului Județ ean - Art.69   

 
Hotărârea nr. 366/30.08.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
- Atribuț iile Biroului Contencios si Probleme Juridice – art.29 
- Competenţa profesionala – art.6 alin.(2) 
- Competenţa de serviciu – art.6 alin.(3) 
- Structurile funcț ionale ale Consiliului Județ ean Galaț i – art.14(2) 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel Fotea 
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