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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; 
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
- 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 29.11.2017, orele 14.00 
la sediul Consiliului Judeţean  Galaţi. 

 

Calendarul concursului este următorul: 
- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC: 11.12.2017, ora 10.00 la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
- proba scrisă: 12.12.2017, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- interviul: 14.12.2017, 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: 
 

1. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale  (republicată), cu modificările şi 
completările ulterioare cu excepţia Cap. V (Administraţia publică a municipiului Bucureşti) şi 
Cap. XIII (Dispoziţii tranzitorii şi finale). 
 

2. Legea nr. 188/1999 – Lege privind Statutul funcţionarilor  publici (republicată), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

3. Legea nr. 7/2004 Lege privind Codul de conduită  a funcţionarilor  publici (republicată). 
 

4. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ (republicată), cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

5. Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

6. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia Cap. I - Secţiunea 7: Situaţii speciale şi Anexa nr. 1 şi nr. 2. 
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8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu excepţia Cap. V: 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
 

9. Codul de Procedură  Civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
- Titlul preliminar: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile 
fundamentale ale procesului civil (art. 1 – 28); 
- Cartea I: Dispoziţii generale 
Titlul V: Termenele procedurale (art. 180 – 186); 
- Cartea II: Procedura contencioasă 
Titlul I: Procedura în faţa primei instanţe, Cap. II: Judecata, Secţiunea 2: Cercetarea 
procesului, Subsecţiunea 1: Dispoziţii comune şi Subsecţiunea 2: Excepţiile procesuale (art. 
237 – 248); 
Titlul II: Căile de atac (art. 456 - 513); 
- Cartea V: Despre executarea silită 
Titlul I: Dispoziţii generale, Cap. I: Scopul şi obiectul executării silite şi Cap. II: Titlul executoriu 
(art. 622 – 643). 
 

10. Codul  Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare)   
- Titlul preliminar: Despre legea civilă (art. 1 – 24); 
- Cartea III: Despre bunuri 
Titlul I: Bunurile şi drepturile reale, Cap. II: Drepturile reale în general (art. 551 – 554); 
Titlul II: Proprietatea privată, Cap. I: Dispoziţii generale, Secţiunea 1: Conţinutul, întinderea şi 
stingerea dreptului de proprietate privată (art. 555 – 562); 
Titlul VI: Proprietatea publică (art. 858 – 875). 
- Cartea V: Despre obligaţii 
Titlul II: Izvoarele obligaţiilor, Cap. IV, Răspunderea civilă,  

- Secţiunea 1: Dispoziţii generale (art. 1349 - 1350) 
- Secţiunea 2: Cauze exoneratoare de răspundere (art. 1351 – 1356) 
- Secţiunea 3: Răspunderea pentru fapta proprie (art. 1357 – 1371) 
- Secţiunea 6: Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale (art. 1381 – 1395). 

Titlul V: Executarea obligaţiilor, Cap. II: Executarea silită a obligaţiilor (art. 1516 – 1537). 
- Cartea VI: Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor (art. 2500 – 2555). 
 

11. Hotărârea nr. 366/30.08.2013 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
Costel Fotea 
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