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ANUNŢ 
 

Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea  a 2 funcţii publice  
vacante de execuţie de consilier juridic, grad principal 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: 
- 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 5 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (5) lit. b) 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 06.02.2019, orele 
14.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

Calendarul concursului este următorul: 
- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC: 18.02.2019, ora 10.00 la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
- proba scrisă: 19.02.2019, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- interviul: 21.02.2019, ora 14.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

Bibliografia pentru concurs, fişa postului, 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 – 
302502 şi 0236 – 462409 telefon – FAX, e-mail resurseumane@cjgalati.ro, precum şi pe 
pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro), persoană de contact 
Stancu Paula (referent, clasa III, grad superior – Serviciul de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii), secretar al comisiei de 
concurs”. 

 

Bibliografia este următoarea: 
1. Constituţia României; 
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
5. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
Se cer: 
CAP. I - Dispoziţii generale                                                                                                                     
SECŢIUNEA a 2-a Definiţii ; 
SECŢIUNEA a 3-a Autorităţi contractante;   
CAP. V - Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru; 
SECŢIUNEA a 2-a - Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru ; 
 
        Notă: Nu se cer ANEXA 1 şi ANEXA 2  
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7. 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.  
 
Cap.VI -  Sistemul de remedii judiciare; 
SECŢIUNEA 1- Contestaţia formulată pe cale judiciară;                                                        .        
SECŢIUNEA a 2-a Soluţionarea litigiilor în instanţa de judecată;                                                  
8. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
Se cer: 
 - CARTEA I: TITLUL IV – Persoana juridică;  
            TITLUL VI: Proprietatea publică ; 
 - CARTEA V: CAPITOLUL I: Contractul; 
                       CAPITOLUL II: Actul juridic unilateral;   
                       CAPITOLUL III: Faptul juridic licit ; 
                       CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă  
9. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicată, cu modificările si   
completările ulterioare.  
Se cer:                                                          .                                                                                                                   
CARTEA I  - Titlul V - Termenele procedurale; 
CARTEA  II - Procedura contencioasa, Subsectiunea 2 -  Excepț iile procesuale ;                        
CARTEA II - Procedura contencioasă, Titlul II: Căile de atac . 
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stancu Paula                                                                                                                                              SMRUSSMAC – Referent 
                                                                                                                                                                               Stancu Paula 
2. ex./07.01.2018                                                                                                                                                                                      


