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ANUNŢ

Consiliul Judeţean Tulcea organizează concurs pentru următoarea funcţie publica
de execuţie temporar vacanta :
l.Serviciul Contencios si Asistenta Juridica- 1 post
- consilier juridic grad profesional principal
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, republicată, precum şi următoarele condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare in
stiinte juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea studiilor – 5 ani
- curs absolvit in domeniul IT, dovedit prin documente /înscrisuri ,eliberate de
institutiile acreditate - nivel de baza
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Tulcea, în data de 04.06.2019
ora 10.00 - proba scrisă, data interviului va fi anunţată odată cu rezultatele la proba scrisă,
cu respectarea art. 56 alin1 din H.G. 611/2008.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III–a,(03.05.2019 – 10.05.2019)
la sediul Consiliul Judeţean Tulcea,cam. 507.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată.
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după
caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în
cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii
specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
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Actele mai sus menționate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.

Atribuții prevăzute în fișa postului :
Asigură reprezentarea Consiliului Judeţean Tulcea în faţa instanţelor judecătoreşti şi
a notariatelor;
Acordă asistenţă, consiliere şi reprezentare juridică instituţiilor subordonate care nu
au angajaţi pe postul de consilier juridic (Directia Publica Comunitara de Evidenta a
Persoanelor Tulcea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea;
Colaboreză permanent cu compartimentul de administrare a domeniului public şi
privat al judeţului în derularea activităţilor acestuia (încheierea la notariat a
acontractelor de constituire a garanţiilor imobiliare, punerea în executare a acestora,
redactarea documentatiei de licitatie pentru concesiuni si închiriei, adrese de reziliere
contracte etc) ;
Redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări şi orice alte înscrisuri care să
asigure o reprezentare corectă şi eficientă a instituţiei în faţa instanţelor de judecată;
Colaborează şi acordă asistenţă juridică direcţiilor şi serviciilor Consiliului judeţean;
Colaborează şi acordă asistenţă juridică consiliilor locale din judeţul Tulcea;
Studiază actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi care
intereseaza activitatea administratiei publice;
Ţine evidenţa operativă a dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care
este parte Consiliul judeţean şi urmăreşte soluţionarea acestora;
Colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative pe care Consiliul judeţean
urmează să le promoveze la Guvern;
Răspunde petiţiilor adresate Consiliului judeţean, privind aspectele de încălcare a
legalitătii prin acte emise de Consiliul judeţean;
Verifică documentaţia necesară eliberării autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
Verifică contracte, acte adiţionale şi alte acte de gestiune care implică răspunderea
juridică, semnând pentru legalitatea acestor acte administrative;
Participă, în calitate de membru în cadrul comisiilor, grupurilor de lucru şi echipelor
de implementare a proiectelor cu finanţare externă şi internă, constituite conform
legii;
Verifică proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului
Judeţean Tulcea;
Îndeplineşte atribuţiile specifice calităţii de membru în consiliile de administraţie ale
instituţiilor, regiilor autonome şi societăţilor comerciale, în care este desemnat;
Monitorizează executarea contractelor care-i sunt încredinţate spre urmărire;
Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici.

PREŞEDINTE
Teodorescu Horia

Şef serviciu
Pârciog Constantin
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