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ANUNŢ  

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează  concurs în perioada: 18.07.2017, ora 10,00 proba 
scrisa si 20.07.2017 ora 10,00 —interviul, în vederea ocup ării funcţiilor publice de execuţie vacante în 
structura organizatoric ă  a UATMunicipiul Tecuci ,respectiv: 

-1 func ţie publică  de execu ţie de consilier juridic I, grad profesional principal-
Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva; 

-1 functie publica de executie de consilier juridic I ,grad profesional asistent-
Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva; 

-1 functie publica de executie de consilier I, grad profesional superior —Comp. 
Arhiva -Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva; 

-1 functie publica de executie de consilier I, grad profesional superior —Serviciu 
Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva; 

-1 functie publica de executie de consilier juridic I ,grad profesional asistent - 
Birou Achizitii Publice; 

Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să  indeplinească  următoarele condiţii generale prevăzute de art.54 din 

Legea nr. 1 88/1 999 privind Statutul func ţionarilor publici (r2) ,cu modific ările si completările 
ulterioare 

Pentru funcţia publică  de execu ţie de consilier juridic I, grad profesional principal-
Compartiment Juridic din cadrul Serviciului Cancelarie-Juridic; 

- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplomă  ,respectiv studii superioare de lungă  
durată  ,absolvite cu diplomă  de licenţă  sau echivalentă  în domeniul;Stiintelor juridice; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercit ării funcţiei publice: 5 ani - 
Peiitru funcţia publică  de execuţie de consilier juridic I ,grad profesional asistent-

Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva 
- studii universitare de licen ţă  absolvite cu diplomă  ,respectiv studii superioare de lung ă  

durată  ,absolvite cu diplomă  de licenţă  sau echivalentă  în domeniul: Stiintelor juridice; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercit ării funcţiei publice: 1 an 

Pentru func ţia publica de execu ţie de consilier I , grad profesional superior- Comp 
Arhiva-Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva; 

- studii universitare de licen ţă  absolvite cu diplomă  ,respectiv studii superioare de lungă  
durată  ,absolvite cu diplomă  de licenţă  sau echivalentă  în domeniul :Stiinte urnaniste si 
arte/Administrative 

- studii de specialitate: Curs Arhivar acreditat si recunoscut de Arhivele Nationale; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercit ării funcţiei publice: 9 ani; 

Pentru func ţia publica de execu ţie de consilier I , grad profesional superior- 
Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva; 

- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplornă  ,respectiv studii superioare de lung ă  
durat ă  ,absoivite cu dip]omă  de ]icenţă  sau echivalentă  în dorneniul : Stiinte Adrninistrative; 

- vechirne în specialitatea sludii]or necesare exercit ării funcţiei publice: 9 ani 
Pentru func ţia pub1ic de execu ţie de consilier juridic I ,grad profesional asistent-

Birou Achizitii pub]ice; 



- sudii univerilare de liceni ă  ahsolviie cu dip]om ă  .respe.cliv sludii superioare de Jungă  durată  
.ahsoîviie cu diplomă  de ]icen ţă  sau echivaleni ă  în domeniul: Stiintelorjuridice: 	 - 
vecbime în speciablalea studii]or necesare exercii ării func ţ iei puhlice : 1 an 

Dosarele de înscriere ]a concurs se vor depune în termen de 20 de zi]e de Ia data pub]ic ării 
anuntu]ui în Monitorul Oficial al Rornâniei ,Partea a-III-a 

Pentru concursul de recrutare ,func ţie publica de execu ţie, dosarul va cuprinde urm ătoarele 
documente ,conforrn prevederi]or art.49 din Hot ărârea Guvernului nr. 6 1 1 /2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei func ţionarilor publici,modifîcată  si completată  de 
H.G.1173/2008 

- copia actului de identitate; 
- forrnularul de însciere ,conform anexei nr.3 la H.G.rir.61 1/2008, modificat ă ; 
- copii]e diplomelor de studii si ale altor acte care atest ă  efectuarea unor specializ ări; 
- cazierjudiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere ,cu obligatia 

de a completa dosarul cu originalul documentului pe parcursul desfasurarii concursului ,dar nu mai 
tarziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub 
sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire) 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare: 
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati 
de politie politica. 
Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele 

originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii 
legalizate. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data public ării 
anunţului în Monitorul Ofîcial al României ,Partea a-III-a la Comp. Resurse Umane, SSM din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Relaţii suplimentare se pot ob ţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci ,Comp. Gestiunea 
Resurselor Umane si a Funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al priinarului. 

Primar, 
Catalin Constantin Hurdubae 
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BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER JURIDIC 
Serviciul Juridic Contancios Calitate Arhiva 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr.188/] 999 republicata privind statutul functionarilor publici; 

3. Legea nr. 7/2004, actualizate ,privind Codul de conduita a functionarilor publici; 

4. Legea nr. 287/2009- privind Codul Civil cu modificarile si completarile ulterioare; 
(cartea aI1Ia-Despre bunuri ; cartea aIVa-Despre mostenire si libertate ; carte Va- Despre 
obligatii si cartea a VI a- Despre prescriptia extinctive,decaderea si calculul termenilor) 

5. Legea nr. 134/2010- privind Codul de Procedura Civila cu modificarile si completarile 

• 
	 u Iterioare; 

6. Legea nr. 544/12.10.2001- privind liberal acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

7. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 
privind liberal acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

8. Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

9. Ordonanta nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificarile si completarile 
u Iterioare; 

10. Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrative , cu modificarile si completarile 

• 	
ulterioare; 

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 



BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER SUPERIOR —Comp.Arhiva 
Serviciul Juridic Contancios Calitate Arhiva 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr.7/2004 actualizata ,privind Codul de conduita a functionarilor publici; 

3. Legea 215/2001 , administra ţ iei publice locale republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

~ 	4. Legea 16/1996 —legea arhivelor nationale cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Ordinul 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii 
ale Legea 1 6/1 996 —legea arhivelor nationale, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

6. Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

7. Legea nr.544/2001 privind accesul la informa ţiile de interes public; 

LJ 

PRIMAR 
Catalin Conştari~in. Hurdubae 
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BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER SUPERIOR 
Serviciul Juridic Contancios Calitate Arhiva 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr.188/1999 republ icata privind statutul functionari lor pub lici; 

3. Legea nr. 7/2004, actuaiizata ,privind Codul de conduita a functionarilorpublici; 

• 	4. Legea nr.215/2001, administra ţiei publice locale republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

5. Ordonanta nr. 27/2002 ,privind reglementarea activit ăţii de soluţionare a peti ţiilor; 

PRIMAR 

• 	
Catalin Constantin Hurdubae 



BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER JURIDIC 
Birou Achizitii 

1. Constitutia Rornaniei; 

2. Legea nr. 1 88/1 999 republicata privind statutul functionarilor publici; 

3. Legea nr. 7/2004, actualizate ,privind Codul de conduita a functionarilor publici; 

4. Legea nr. 544/1 2. 1 0.2001 - privind liberal acces la informatiile de interes public, cu 
modificari le si cornpletari le ulterioare; 

5. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Norme!or metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 
. 	 privind liberal acces la inforrnatiile de interes public cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

6. Legea nr. 2 1 5/200 1 - privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

7. Legea nr. 98/20 1 6 privind achizitiile publice; 

8. Hotărârea nr. 395/20 1 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizibie public ă/acordului-cadru din Legea 
nr.98/2016, privind achizikiile publice. 

9. Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrative , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Ii 

PRIMAR 
Catalin Coustantin Hnrdubae 
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