
 

COMUNA VALEA DOFTANEI ,JUDEŢUL PRAHOVA 

 

 

A N U N Ţ 

 

 

Comuna Valea Doftanei , cu sediul in Valea Doftanei,Teşila , str.Calea Doftanei,nr. 156, judeţul 
Prahova , organizează concurs de recrutare pe funcţia publică vacantă de consilier juridic   cl. I, 
grad profesional debutant în cadrul compartimentului juridic . 
Concursul se organizează la sediul  Primariei comunei Valea Doftanei  în data de 14.01.2014, ora 
10.00 - proba scrisă şi 17.01.2014, ora 13.00 - interviul.  
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de  6  ianuarie 2014,  ora 16,30 la 
registratura Primăriei comunei Valea Doftanei  şi vor conţine ,obligatoriu ,documentele  prevazute 
la  art. 49 din HG nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările si completările ulterioare.  

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 188/1999 privind 
satutul funcţionarilor publici,republicată ,cu modificările si completările ulterioare   şi următoarele 
conditii specifice: studii superioare de lungă durată  juridice  sau drept absolvite cu diploma de 
licenta eliberata de o institutie acreditata conform legii . 

Relaţii suplimentare  despre  conditii de participare,bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs 
se pot obţine la sediul  Primariei comunei Valea Doftanei,pe site-ul Primăriei comunei Valea 
Doftanei www.primariavaleadoftanei.ro   şi la numarul de telefon 0244/365367,int. 19. 

 

 

 

PRIMAR, 

Ing.Manea I Ion 

http://www.primariavaleadoftanei.ro/


Anexa 2 la Anuntul nr .  12945/2013 

Condiţiile de participare şi desfăşurare a concursului  de recrutare pe funcţia publică de  consilier juridic  ,                      
cl. I,grad profesional debutant compartiment juridic 

Dosarul  de înscriere  pentru concursul de recrutare va cuprinde  ,in mod obligatoriu , documentele  prevazute 
la  art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: 

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG 611/2008; 
    b) copia actului de identitate; 
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
    e) cazierul judiciar; 
    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 
     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. 
     Documentul prevăzut la  lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul 
declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma 
selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
    Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 06.01.2014,ora 16,30  la registratura Primăriei comunei 
Valea Doftanei  
 Selectia dosarelor de înscriere  şi afişarea rezultatelor selecţiei, cu menţiunea “admis” sau “respins” se va face  
în maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , la sediul Primăriei comunei Valea 
Doftanei . 
 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor ,proba scrisă sau interviu candidaţii nemulţumiţi  pot 
face contestaţie ,în termen de cel mult  24 de ore de la data afişării  rezultatului selecţiei  dosarelor, respectiv de la data  
afişării rezultatului probei scrise ori a interviului . 
 În situaţia contestaţiilor formulate  comisia de soluţionare a contestaţiilor  va verifica  îndeplinirea de către 
candidatul contestatar  a condiţiilor pentru participarea la concurs,va analiza  lucrarea scrisă  şi consemnarea  
răspunsurilor la interviu în termen de maxim 24 de ore  de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor . 
 Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează : 
a) Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte  
b)        Pentru interviu  punctajul este de maximum 100 de puncte  

Punctajul  final se calculează  prin însumarea punctajelor  obţinute la proba scrisă şi inteviu . 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Sunt declaraţi  admişi la  concurs candidaţii care au obţinut  minimum 50 de puncte  la  fiecare probă a 
concursului . 

Comunicarea  rezultatelor finale  ale concursului ,în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii 
ultimei probe, se face prin menţionarea  punctajului final al  fiecărui candidat  şi  a sintagmei “ admis” sau “respins” , 
prin afişarea la  sediul Primăriei comunei Valea Doftanei. 



      Anexa 1 la Anuntul nr . 12945/2013 

        APROB, 

                             PRIMAR 

               Ing.Manea I Ion    

 

B I B L I O G R A F I E  

la concursul  de recrutare pentru funcţia publică de consilier juridic ,                                                               
cl. I, grad profesional debutant-   compartiment juridic  

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

 Legea nr. 188 din  8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

 Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 
republicata; 

 Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ,cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr.  544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 161/2003 pivind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 287/2009  privind Codul civil,republicata 
 -  contractul (despre categorii de contracte ,incheierea contractelor ,forma , 
nulitatea,efectele,cesiunea si incetarea acestora ) . 
- mostenirea vacanta  

 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
(Legea nr169/1997,Legea 1/2000,Legea 247/2005) 

 Legea 134/2010 privind Codul de procedura civila republicata  
 – executarea silita ; 
-  succesiunea vacanta 

SECRETAR , 

Vasile Piele  


