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ANUNŢ  

U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 191 8 nr.66, judetul Galati 
in baza Legii 188/1999,organizează  concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante de: 

A. - 1 functie publica de conducere de Sef Serviciu - Serviciu Juridic, 
Contencios,Calitate, Arhiva 

- 1 functie publica de conducere de Sef Birou - Birou Fonduri Europene; 
B. -1 funcţie publică  de execuţie 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 juridic I ,grad profesional asistent - 

Birou Achizitii Publice; 
C. -1 funcţie publică  de execu ţie cle consilier, grad profesional superior- Serviciu 

Buget Contabilitate; 

Conditii specifice de participare Ia concurs: 
A. Pentrufuizctia publica de conducere de SefServiciu - Serviciu Juridic, Contencios, Calitate, 
Arhiva: 

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

- safi absolvit studii de masterat saupostuniversitare în domeniul administraţieipublice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice. 

- 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice de conducere de şef 
serviciu,• 

Pentru functia publica de conducere de SefBirou - Birou Fonduri Europene 
- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplomă  , respectiv studii superioare de lungă  durată, 

absolvite cu diplom ă  de licenţă  sau echivalentă  în domeniul.•stiinte economice sau stiinte 
ingineresti sau stiinte juridice; 

- safi absolvit studii de masteral sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
managemenl ori în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice. 
- 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice de conducere de şef 

birou,• 
B. 	Pentrufunc ţia publică  de execu ţie de consilieijuridic I, gradprofesionalprincipal- 

Comparlirnent Juridic din cadrul Serviciului cancelarie-Juridic; 
- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplornă  , respectiv studii superioare de lungă  durată  

absolvite cu diplornă  de licenţă  sau echivalentă  în dorneniul;Stiintelorjuridice; 
- 5 ani vechirne în specialitatea studiilor necesare exercităi-iifunc,tieipublice 

Pentrufunc ţia publică  de execii ţie de consilieijiiridic I ,gradprofesional asistent-
Serviciîi Juridic Conlencios, Calitate, Arhiva ; 

- stitdii t(niversitale de licenţă  absoivite cu diplornă  , respectiv siudii superioare de lungă  durată  
absoivite cu diplom ă  ae Iicenţă  sau echivaieniă  în domeniul. Stiintelorjuridice; 

- lan vechime în specialitaiea sludiilor necesare exerciiăriifunc,tieipublice 



Pentrufuncţia publică  de execu ţie (le consilierjuri(lic I ,grad profesional asisteizt-
Birou A cIii:iiii publice; 

- sitidii uiiversiiare de licen/ă  absoivite cu diplom ă  ,respeciiv sludii superioare de lungă  duraiă  
absolviie cil diploniă  de licenţă  sau echivaleniă  în domeniul SIiinielorjuridice; 

- J an vechime în specialitaiea studiilor necesare exercităriifiincţieipublice 
G. Pentrufunctia public ă  de execu ţie de consilier, gradprofesional superior- Serviciu Buget 

Contabilitate 
- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplom ă  , respectiv studii superioare de lungă  durată  

absolvite cu diplon ă  de licenţă  sau echivalentă  în doneniul;Siiintelor econornice; 
- 9 ani vechirne în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice ; 

Concursul se va desfasura in data de 05.02.2018 la sediul institutiei 
- proba scrisa: 05.02.2018 , ora 10,00, 
- data si ora interviului vor fi comunicate ulterior, 

Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevazute in art.49 din Hot ărârea Guvemului nr. 
6 1 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei func ţionarilor 
publici,modificată  si completată  de H.G. 1 1 73/2008. 

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 terrnen de 20 de zile de la datapublicării 
anunţului în Monitorul Ojicial al Romniei ,Partea a-III-a (04.01.2018-23.01.2018). 

Selectia dosarelor se va face in termen de 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a 
dosarelor de concurs. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din loc. Tecuci, str. 1 
Decembrie 1918 nr.66 ,tel. 03723641 1 1, Comp. Resurse Umane, SSM. 

Primar, 
Catalin Constantin Hurdubae 



BIBLIOGRAFIE 

SEF SERVICIU 
Serviciul Juridic Contancios Calitate Arhiva 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. l 88/1 999 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 aIIIa-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 
ulterioare - CARTEA a 11 - a -Procedura contencioas ă  

6. Legea nr. 207/2015privind Codul de procedur ă  fiscală  

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

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

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

10 Ordonanta nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 



BIBLIOGRAFIE 

SEF BIROU FONDURI EUROPENE 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr.188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici; 

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

4. Ghidul general a solicitantului, privind Programul Operational Regional 2014-2020; 

5. Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si 
completata; 

6. OUG nr. 66/20 1 1 privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor 
aparute in obtinerea fondurilor europene si /sau a fondurilor publice nationale 
aferente acestora; 

7. Legea nr. 3 15/2004, privind dezvoltarea regional ă  în România; 

8. H.G. 28/2008 - privind aprobarea con ţinutului cadru al documenta ţiei tehnico-
economice aferente investi ţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investi ţii si lucrări de interven ţii 

PRIMAR 
Cataliu Constantin Hurdubae 



BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL 
Serviciul Juridic Contancios Calitate Arhiva 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr.188/1999 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 aIIIa-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 
ulterioare - CARTEA a V - a- Despre executarea silit ă ; 

6. Legea nr. 207/2015privind Codul de procedur ă  fiscală  

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

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

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

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 



BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER JURIDIC ASISTENT 
Serviciul Juridic Contancios Calitate Arhiva 

1. Constitutia Romaniei; 

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

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

6. Legea nr. 215/2001- privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 



BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER JURIDIC 
Birou Achizitii 

1. Constitutia Romaniei; 

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. 544/12.10.2001- privind liberal acces Ia informatiile de interes public , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

5. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.54412001 
privind liberal acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

6. Legea nr. 215/2001- privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

8. Hotărârea nr. 395/20 1 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziie pub1ic./acordu1ui-cadru din Legea 
nr.98/2016, privind achiziJii1e publice. 

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



Consiiier superior Serviciu. ugt -fntabiiitate 

.Constitutia .orian:îei; 

2.egea nr. 8811 999 privind .Statutut functionarîlor pubtici repubiîcata cu rnoifcari!e 
si cornptetarite ulterioare; 

3 egea nr. 7/2004 privind Codul de conduit ă  a tuncţionariior publici. republicata cu 
modicarile si cornpletarile uiterioare; 	 . 

4.egea nr 2 t 5,200 t adrninistra ţîei publice locate republicata cu rnodifjcarite si 
cornpietarile u3terioare; 	 . 	 . 	. . 	. . 

D. legea nr.82/1993 privind tegea contabilitatii republicata cu rnodificarile si 
c.orirpi.etarîi.e ulterioare; 	 . . 	.. . . . 

6. tegea nr. 22712015 prîvind rroul cod fiscal cu rnodificarile si cornp1etrile ulterioare; 

7. tegea nr. 207/20 I 5 privind co&rI de pi -ocedurâ fiscala cu rnodificariie si 
cornpletari1e u1terioare; 

& O3lN Nr. 82/20I pentru aprobarea Norrncior riietodoiogice prîvirici îritocmirea si 
depunerea situa ţiilor financiare ate înstitu ţiilor pubtice ia 31 decernbrie 2015, peiitru 
rnodificarea şi cornpletarea Norrrrelor rnetodologice priind organizarea . şi conducerea 
contabiiităţii instituţiilor pubiice, Plarrul de conturi pentru iristitu ţiiie pubiice ş i. 
inscţîuniede apticare a acestuia, aprobate prin Orclinui rnînistrulu3 finan ţeior publice 
ru-; 1 ,9 t 7/2005, precurn şi pentru rnodificarea ş i cornpietarea altor norrne metodologice 
în donenru1 corrtabrltăţrr publrce 
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