
PRIMĂRIA BAIA DE ARAMA 
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LOC.BAIA DE ARAMA 
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Nr /Qgţfi din 25.10.2021

ANUNŢ

Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcţii publice de execuţie vacante diri cadrul 
aparatului de specialiate al primarului oraşului Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pentru o funcţie publica de execuţie vacanta 
Data de susţinere a probei scrise: 25.11.2021, ora 10:00
Data de susţinere a probei interviuluhin termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susţineri 
probei scrise Ia sediul Primăriei oraşului Baia de Arama.
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei oraşului Baia de Arama, judeţul 
Mehedinţi
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact Dragota Marina-inspector Telefon 0252 381 
473; E-mail primaria_bda@yahoo.com; inspector_personal@yahoo.com 
Data afişării:25.10.2021, ora 10:00

Informaţii privind postul
CONSILIER JURIDIC 
Descriere post 
Clasa: I
Grad: PRINCIPAL

Tip.compartiment:COMPARTIMENT 
Denumire compartiment: JURIDIC
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Condiţii de participare generale:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute la art.465 ,alin.(l) din 
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ.
Condiţii de participare specifice sunt:
1.Pentru postul de Consilier juridic,clasa I,grad profesional Principal compartiment Juridic : 
-studii universitare de licenţa absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta in specializarea 

ştiinţelor juridice;
-vechime in specialitatea studiilor minimum 5 ani

Bibliografia pentru postul de Consilier juridic grad principal,compartiment Juridic.

1. Constituţia României,republicata;
2.0UG 57/2019 privind Codul Administrativ partea Vl-a-Titlul I si II;
3. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,republicata 
,cu modificările si completările ulterioare;
4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Codul Civil;
ö.Codul de procedura civila;
7. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnităţilor publice,a funcţiilor publice si in mediul de afaceri,prevenirea si sancţionarea 
corupţiei,cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,cu 
modificările si completările ulterioare.
^Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în 

vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora 
Tematica pentru postul de Consilier Juridic grad principal,compartiment Juridic.
1 .Constituţia României,republicata;
2. OUG 57/2019 privind CodulAdministrativ;

- ParteaVI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publica si evident personalului plătit din fonduri publice 
-TitlulI Dispoziţii generale 
-TitlulII Statutul funcţionarilor publici
3. Legea 202/2002 privind egalitatea se sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;

4. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicata, cu modificările si comletarile ulterioare;
5. Codul CivihCartea I-a-Despre persoane,Cartea a III -a- Despre bunuri,Cartea a V-a- 
Despre obligaţii, Cartea a VI-
a-Despre prescripţia extinctiva,decădere si calculul termenelor;
6. Codul de procedura civila; Cartea I-a-Dispozitii generale , Cartea II-a-Procedura 
contencioasa;



7. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare;Capitolul I- Dispoziţii generale, Capitolul Il-Procedura de soluţionare a cererilor 
in contencios administrativ;
8. Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnităţilor publice,a funcţiilor publice si in mediul de afaceri,prevenirea si sancţionarea 
corupţiei,cu modificările si
completările ulterioare: Titlul IV ;Cap.ll-Conflictul de interese ,Cap.IlI-Incompatibilitati;
9. Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,cu 
modificările si completările ulterioare:Capitolul II -Dobândirea si încetarea calitatii de 
consilier juridic.
Dosarele de concurs se depun la secretariatul Primăriei oraşului Baia de Arama, în termen de 
20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia respectiv 25.10.2021-15.11.2021 
inclusiv.
Termenul de selecţie al dosarelor : 16.11.2021 -22.11.2021;
Programul de lucru 8 ore/ zi 40 ore pe saptamana.
Conform HG 1090/2021 ,intrarea in sediul instituţiei se face numai pentru persoanele care 

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui 
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 
vechi de 48 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Dosar de inscriere:
- copia actului de identitate;
-formular inscriere ,conform anexei nr.3 HG nr.611/2008 modificat;
- copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau adeverinţa care atesta vechimea in munca si,după caz in 
specialitate;
- cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
- adeverinţa care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare;
- declaraţie pe proprie răspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insotite de documentele 
originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către 
secretariatul comisiei de concurs,sau in copii legalizate.


