
 

ANUNŢ 

 

 

Subscrisa, Instituția Prefectului - Judeţul Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Nicolae 

Bălcescu, nr. 48, Județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a unei funcții publice vacante de execuţie de consilier juridic clasa I, grad 

profesional principal din cadrul Serviciului Controlul Legalității, a Aplicării Actelor 

Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei și Relații cu Autoritățile Locale. 

Concursul se va desfăşura la sediul Instituției Prefectului - Judeţul Buzău, astfel: 

 Proba scrisă:     11.11.2019, ora 10,00 

 Proba interviu: 13.11.2019, ora 10,00 

            Condiţiile generale de participare la concurs: 

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. 

57/2019. 

 Condiţiile specifice  pentru funcția  publică vacantă de consilier juridic clasa I.grad 

profesional principal sunt:     
     - vechime minimă în specialitate: 5 ani; 

        -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in stiinte 

juridice . 
      Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 

documentele prevăzute de art. 49 din  H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare şi se vor depune la Institutia Prefectului  – Judeţul Buzău, în termen de 20 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunţ , până pe data de  30.10.2019,  

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs si bibliografia se 

pot obţine la sediul Instituiei Prefectului  - Judeţul Buzău, persoană de contact,  Dumitru 

Laura, telefon 0238/719543 interior:29026 în zilele lucrătoare, între orele 10,00 – 16,00, 

începând cu data de 11.10.2019. 

I.Bibliografie 
1.O.U.G . nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 2.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.Constitutia Romaniei. 

4.Legea nr. 554/2004,  a Contenciosului administrativ, actualizata. 

5. Legea nr. 134/2010  privind Codul de procedura civila 

6. Legea nr. 18/1991 a  fondului funciar, actualizata. 

7. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 

atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 



terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în 

posesie a proprietarilor 

 

 
 

Prefect, 

Carmen Adriana Ichim 

 


