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Anunţ
           Primăria Comunei Mihăilești, cu sediul în Comuna Mihăilești, judeţul Buzău, organizează
concurs/examen de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier juridic, clasa I
asistent, Compartiment Juridic .  
       Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei  Mihăilești, astfel:
Proba scrisă: 19.12.2016, ora 10.00.
Interviul: 21.12.2016, ora 10.00. 
      Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea
188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţiile specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, 
clasa I asistent  sunt următoarele:
-  studii universitate de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare,  absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta in domeniul stiinte juridice.
- 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III a, la sediul Primăriei Comunei Mihailesti și vor conține în mod
obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 din H.G. 611/2008, cu modificările si completările
ulterioare.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Mihailesti, persoană de contact Moraru Florinel - secretar comisie, telefon
0238584005, în zilele lucrătoare, începând cu data de 16.11.2016.

Bibliografia stabilită pentru concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de
consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului juridic: 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările
şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 215/2001 - administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

 Legea nr. 18/1991 - fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, actualizata,

cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 287/2009, codul civil - Cartea a V-a Despre obligati, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
 Lege nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
 Hotarare nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

 Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

Primar,
Petre Dorinel


