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Nr. 3617/23.03.2022
Dosar nr.

ANUNŢ
Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice de
execuţie vacante, după cum urmează: consilier juridic, clasa I, grad principal şi consilier
juridic, clasa I, grad superior în cadrul Serviciul contencios si probleme juridice din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
Condiţii de participare la concurs:
A. Condiţii generale, prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
B. Condiţii specifice:
1. Consilier juridic, clasa I, grad principal:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani, conform prevederilor art. 468 alin.
(1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- durata timpului de muncă: 8 ore/zi respectiv 40 ore/săptămână;
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu.
2. Consilier juridic, clasa I, grad superior:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani, conform prevederilor art. 468 alin.
(1) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- durata timpului de muncă: 8 ore/zi respectiv 40 ore/săptămână;
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 10.05.2022 ora 14.00,
la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.
Calendarul concursului este următorul:
- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC: 23.05.2022 ora 10.00 la sediul
Consiliului Judeţean Galaţi
- proba scrisă: 24.05.2022, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 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).
Bibliografia este următoarea:
1. Constituţia României.

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
PARTEA I Dispoziții generale
Titlul I Dispoziții generale
Titlul II Definiții generale aplicabile administrației publice
PARTEA a III-a Administrația publică locală
Titlul IV Unitățile administrativ-teritoriale în România
Titlul V Autoritățile administrației publice locale
Capitolul I Dispoziții generale Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Competențele autorităților administrației publice locale.
Capitolul VI Consiliul județean
Capitolul VII Președintele și vicepreședinții consiliului județean
Capitolul VIII Actele autorităților administrației publice locale
Titlul VII Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale
Capitolul I Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
Capitolul II Administratorul public
PARTEA a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale
PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual
din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă
PARTEA a IX-a Dispoziții tranzitorii și finale
PARTEA a X-a Modificări și completări aduse altor acte normative
3. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
- CARTEA I: TITLUL IV – Persoana juridică;
- CARTEA a III-a: TITLUL VI: Proprietatea publică;
- CARTEA a V-a: TITLUL II: Izvoarele obligațiilor;
CAPITOLUL I: Contractul;
CAPITOLUL II: Actul juridic unilateral;
CAPITOLUL III: Faptul juridic licit;
CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă.
5. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările si
completările ulterioare:
CARTEA II - Procedura contencioasă;
6. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare,republicatã cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Tematica este urmãtoarea:
1. Constituţia României.
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

PARTEA I Dispoziții generale
Titlul I Dispoziții generale
Titlul II Definiții generale aplicabile administrației publice
PARTEA a III-a Administrația publică locală
Titlul IV Unitățile administrativ-teritoriale în România
Titlul V Autoritățile administrației publice locale
Capitolul I Dispoziții generale Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Competențele autorităților administrației publice locale.
Capitolul VI Consiliul județean
Capitolul VII Președintele și vicepreședinții consiliului județean
Capitolul VIII Actele autorităților administrației publice locale
Titlul VII Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale
Capitolul I Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
Capitolul II Administratorul public
PARTEA a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale
PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual
din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă
PARTEA a IX-a Dispoziții tranzitorii și finale
PARTEA a X-a Modificări și completări aduse altor acte normative
3. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
- CARTEA I: TITLUL IV – Persoana juridică;
- CARTEA a III-a: TITLUL VI: Proprietatea publică;
- CARTEA a V-a: TITLUL II: Izvoarele obligațiilor;
CAPITOLUL I: Contractul;
CAPITOLUL II: Actul juridic unilateral;
CAPITOLUL III: Faptul juridic licit;
CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă.
5. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările si
completările ulterioare:
CARTEA II - Procedura contencioasă;
6. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare,republicatã cu modificãrile și completãrile ulterioare.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea

Constantinescu Iuliana/1. ex.

