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Nr. 7375/30.05.2022 
 
 

ANUNT 

 

 

             Având în vedere prevederile H.G. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, vă comunicăm că în data de 29.06.2022, ora 10,00 urmează să se desfășoare  
concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior la Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios 
administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale.  
 
Conditiile de participare sunt: 
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul 
juridic 
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani. 
               
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în 
perioada 30.05.2022 –20.06.2022. 
 
Concursul se va organiza la sediul Instituției Prefectului Județul Buzău, bulevardul N. Balcescu 
nr.48. 

 
I.Bibliografie 
 
 Constituția României, republicată; 
 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Titlul II- Proprietatea privată și titlul  VI - Proprietatea publică din Codul civil - prin 

Legea nr.287/2009 cu modificările și completările ulterioare; 
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 Cartea I – Dispoziții generale, Titlul II- Participanții și procesul civil, Titlul IV- Actele de 
procedură , Cartea II- Titlul I – Procedura în fața primei instanțe și Titlul II - Căile de 
atac din Codul de Procedură Civilă adoptat prin legea nr.134/2010 cu modificările și 
completările ulterioare; 

 O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petitiilor; 

 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administartiv, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
 O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor forme de discriminare, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
Facem mențiunea că bibliografia este aceeași cu tematica. 

 
               Relații suplimentare: Persoana de contact: Tomescu Domnica consilier achizitii 
publice superior, tel. 0238719543 interior 29036, e-mail: prefect@prefecturabuzau.ro    
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