
NR. 7339 /18.04.2022

A N U N Ț

Primăria municipiului Petroşani, organizează în baza art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier juridic,
cls. I, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani-
Compartiment juridic, legislație.

Concursul de recrutare se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918,
nr.93, şi constă în proba scrisă în data de 19 mai 2022, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior,
cu respectarea termenelor prevăzute de H.G.R. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii generale:
- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul

administrativ.
Condiţii de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
-durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 18.04.2022-09.05.2022 ora 16, la sediul Primăriei

municipiului Petroșani.
Persoana de contact Popescu Iuliana, consilier cls. I, gradul profesional superior, telefon 0254541220

int.119, fax 0254545903 sau la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, județul
Hunedoara.

Atribuţiile postului
 reprezintă U.A.T. Municipiul Petroșani în fața instanțelor judecătorești, Comisia locală pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 10/2001, precum și a
altor instituții, pe bază de delegație, asigurând totodată concepția și redactarea tuturor actelor necesare în acest
sens, după consultarea cu compartimentele de specialitate, în funcție de specificul litigiului;
 urmărește și asigură exercitarea căilor ordinare sau extraordinare de atac împotriva hotărârilor
judecatorești, atunci când se impune;
 urmărește și asigură executarea hotărârilor judecătorești, pe cale amiabilă sau pe calea executării silite;
 colaborează la întocmirea proiectelor actelor administrative emise de către Consiliul local sau Primar;
 colaborează la întocmirea contractelor încheiate de către autoritățile locale;
 consiliază compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Petroșani și al serviciilor publice subordonate;
 rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic, asigurând totodată rezolvarea în termen legal a scrisorilor,
sesizărilor și corespondenței repartizate;
 participă, în calitate de membru, în diversele comisii de licitație, achiziții publice, concursuri pentru
ocuparea posturilor etc., constituite prin Dispozițiile Primarului sau prin Hotărâri ale Consiliului local;
- înregistrează și comunică Instituţiei Prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile primarului în
vederea exercitării controlului de legalitate;
 completează anexa nr. 24, privind procedura de deschidere succesorală;
 îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de autoritatea deliberativă și

executivă.
Bibliografia/tematca pentru concurs
 Constituţia României, republicată;
 Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul I și II din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;



 O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
 Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă republicată, cu modificările şi completările

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

completările ulterioare.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,
modificările şi completările acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi

perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste

vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru
exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere,

sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în
condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Din adeverinţa menţionată la litera e) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată,

nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă
acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia
documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a
instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz,
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea
informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora
organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul
solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et.2, cam. 24.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob- Ridzi

Compatiment resurse umane,
Iuliana Popescu
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