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ANUNT
Primăria comunei Curcani, județ Călărasi organizează concurs de recrutare privind ocuparea
funcției contractuale de execuţie vacantă – consilier juridic, treapta profesionala I, în cadrul
aparatului permanent al Consiliului Local Curcani, la datele de 10 decembrie 2018 – proba scrisă și
12 decembrie 2018 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 19 noiembrie 2018 şi până la data
de 3 decembrie 2018, inclusiv.
Condițile de participare la concurs:
Studii superioare juridice sau administrative, atestate cu diploma de licenta;
Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa
caz;
c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre
medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;
h. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de
politie politica.
Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
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BIBLIOGRAFIA
privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacantă de consilier juridic, treapta
profesionala I, în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Curcani

1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;
3. Noul Cod civil - Regimul juridic al proprietatii publice si private;
4. Noul Cod de procedura civila - Actiunea civila ; Termenele procedural - Caile de atac;
5. Legea nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
6. OG.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu
completarile si modificarile ulterioare
7. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica;
8. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicata;
9. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
10. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
11. Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ;
Notă:
La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi
completările intervenite până la data concursului.
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