
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 

ANUNŢ 
 

          Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocupare a două 
funcţii publice de consilieri juridici, clasa I, grad profesional principal şi a unei funcţii publice de 
execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic - 
contencios şi relaţii cu consiliile locale.  
Probele stabilite pentru concurs:     
                                                  16.06.2015 - proba scrisă, ora 1000 

                                                              18.06.2015 – interviul, ora 1200 

 - ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara 
 - termenul de depunere al dosarelor – 29.05.2015 
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţiile de consilieri juridici, clasa I, 
grad profesional superior, respectiv grad profesional principal, din cadrul Serviciului juridic-
contencios şi relaţii cu consiliile locale, sunt : 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; 

            Condiţii de vechime pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior :  
- vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani; 

    Condiţii de vechime pentru funcțiile publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal:  
- vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani. 
 
Acte necesare pentru dosarul de concurs : 

- formularul de înscriere la concurs; 
- copie după actul de identitate; 
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări; 
- copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în 
specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa 
întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici; 

- adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
- cazier judiciar; 
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică; 
- declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică 

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

pentru concursul de recrutare a funcţiilor publice de execuţie de consilier juridic,         
gradul profesional superior din cadrul Serviciului juridic contencios și relații cu 

consiliile locale 
 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ;  

 
2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prevederile referitoare la Consiliul județean;  
 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;  



 
 
 
 
4. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare ;  
 

5. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

 
6. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
7. Codul de procedură civilă, în vigoare;  
Cartea I Dispoziţii generale, art.29-art.191; 
Cartea a II a Procedură contencioasă, art.192- art.526; 
Cartea a III a Procedura necontencioasă judiciară art.527-art.540. 

 
8. Codul civil în vigoare,  aprobat prin Legea nr. 287/2009, Republicată în temeiul art. 

218 din Legea nr. 71/2011, cu modificările și completările ulterioare: 
• Art. 535- 550 Despre bunuri; 

• Art. 551-554 Drepturile reale; 

• Art. 858- art. 875 Proprietatea public. 

 

9. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, cap.V Administraţia publică. 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

pentru concursul de recrutare a funcţiilor publice de execuţie de consilier juridic,         
gradul profesional principal din cadrul Serviciului juridic contencios și relații cu 

consiliile locale 
 
 
 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ;  

 
2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prevederile referitoare la Consiliul județean;  
 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;  
 

4. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  

 
5. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

cu modificările şi completările ulterioare ;  
 

6. Codul de procedură civilă, în vigoare;  
Cartea I Dispoziţii generale, art.29-art.191; 
Cartea a II a Procedură contencioasă, art.192- art.526; 
Cartea a III a Procedura necontencioasă judiciară art.527-art.540. 
 

 



7. Codul civil în vigoare,  aprobat prin Legea nr. 287/2009, Republicată în temeiul art. 
218 din Legea nr. 71/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

• Art. 535- 550 Despre bunuri; 

• Art. 551-554 Drepturile reale; 

• Art. 858- art. 875 Proprietatea publică; 

 
8. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, cap.V Administraţia publică. 

 
 
Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182 


