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A N U N T,  

 

           
 

        Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza  

in data de 09.09.2014 , ora 10.00 concurs  pentru ocuparea unor functii publice astfel:      

1.Serviciului Juridic,Autoritate Tutelara,Resurse Umane-Compartiment Juridic ; 

-consilier juridic,clasa I,grad profesional principal 
Conditii generale –prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)privind Statutul Functionarilor 

Publici cu modificarile si completarile ulterioare 

Conditii participare concurs: 

. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata 

juridice ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.  

Vechime in specialitatea studiilor necesare,minim 5 ani. 

2. Serviciului Juridic,Autoritate Tutelara,Resurse Umane-Compartiment Juridic 

-consilier juridic,clasa I grad profesional debutant 

Conditii generale –prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)privind Statutul Functionarilor 

Publici cu modificarile si completarile ulterioare 

Conditii participare concurs: 
. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata 

juridice ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 

       Cei interesati vor prezenta  urmatoarele acte: 

       -     cerere participare la concurs 
- copia  actului de identitate 

- copiile diplomelor de studii  

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate 

- cazierul judiciar 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  

- declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica 

       Copiile de pe actele mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs 

Bibliografie pentru consilier juridic,clasa I ,grad profesional principal 

1-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2) republicata; 

2- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici; 

3-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil(*republicta*); 

4-Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă(*republicata*); 

 

 
 

 

 

 



5-Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989; 

6-HG nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 

decembrie 1989; 

7- 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 

modificarile si completarile ulterioare; 

8-Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
9-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale(cu modificarile si completarile ulterioare). 

10.Legea nr.554/2004 –contenciosului administrativ-(*actualizata*)  
11.Legea nr.18/1991-fondului funciar ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ,si ale 

Legii nr.1/2000 ,cu modificarile si completarile ulterioare .  

Bibliografie pentru consilier juridic,clasa I ,grad profesional debutant 

1-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2) republicata; 

2- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici; 

3-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil(*republicta*); 

4-Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă(*republicata*); 

5-Legea nr.554/2004 –contenciosului administrativ-(*actualizata*)  

6-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale(cu modificarile si completarile ulterioare). 

 

                                                       PRIMAR,                                                               

                                         Victor  DRAGUSIN                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Intocmit  

                                                                                                                 Cojoaca Mirela 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


