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ANUNŢ 
 

Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea a următoarelor funcţii publice 
de execuţie vacante: 

- consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului programe (Direcţia de dezvoltare 
regională) din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 - consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Serviciului contencios şi probleme juridice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

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: 
1. pentru postul de consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului programe 
(Direcţia de dezvoltare regională):   
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, după cum urmează: 

- Căi ferate, drumuri şi poduri; 
- Construcţii civile, industriale şi agricole.  

- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu (probă eliminatorie). 
2. pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Serviciului contencios şi 
problem juridice:  
- 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 9 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (5) lit. c) 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 10.08.2017, orele 14.00 la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

Calendarul concursului este următorul: 
- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC: 21.08.2017, ora 10.00 la sediul Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
- proba scrisă: 22.08.2017, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- interviul: 24.08.2017, 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: 
Pentru postul de consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului programe (Direcţia 
de dezvoltare regională): 
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
3. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
4. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepț ie a lucrărilor de 
construcț ii ș i instalaț ii aferente acestora, cu modificările ș i completările ulterioare; 
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcț ii, republicată, cu modificările ș i completările 
ulterioare; 
6. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ș i conț inutul-cadru al 
documentaț iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiț ii finanț ate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcț ii, republicată, cu modificările 
ș i completările ulterioare. 
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Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Serviciului contencios şi 
problem juridice: 
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
3. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
4. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
9. 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; 
10. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
13. Legea nr. 278/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
Costel Fotea                                                                                                                                                                                          
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