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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA MIHĂILEȘTI 
Comuna Mihăilești, Județul Buzău, Tel./Fax.0238775005                         

========================================== 
Data publicării: 2 iunie 2021 

 
Anunţ 

concurs pe post pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul juridic 

 
 
 Primăria  Comunei Mihăilești, cu sediul în Comuna Mihăilești, judeţul Buzău, 
organizează concurs pe post pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăilești, județul Buzău, conform 
art. 385 alin 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în data de 5 iulie 
2021 orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu fiind anunțată ulterior după cum 
urmează: 

Ø consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul 
juridic - 1 post cu durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 
ore/săptămână 

   
Condiții de participare:  

Ø candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 
alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Ø studii universitate de licenta absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta în 
domeniul stiinte juridice. 

Ø vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 1 an. 
 
 Publicarea anunțului se va face în data de 2 iunie 2021, prin afișare la sediul 
instituției și postarea pe site - ul instituției : www.comunamihailesti.ro  
 Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din sat Mihăilești, strada 
Principala nr. 50, comuna Mihăilești, județul Buzău. 
 Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet, respectiv in perioada 2 - 22 iunie 2021, la 
sediul Primăriei comunei Mihăilești, județul Buzău din sat Mihailesti, strada Principala 
nr. 50, comuna Mihailesti, judetul Buzau.  
 Relații suplimentare la sediul primăriei din sat Mihăilești, comuna Mihăilești, 
județul Buzău, persoană de contact Stan Dina- secretar comisie, telefon 0238775005 
sau e-mail: primariamihailesti@yahoo.com  
 
 Bibliografie 
1. Constitutia Romaniei, republicata, 
2. Titlul I si II ale partii a VI din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
3.  Ordonanta 137/2000 Privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
5. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizata cu modificările 
şi completările ulterioare.   
6. Legea nr. 287/2009, privind Codul civil - Cartea a I-a, Cartea a III -a titlul I, titlul 
III, titlul VI, Cartea V,  
7. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila: Cartea I si Cartea II. 
8. Legea nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata, fondului funciar 

 
Tematica  

Ø reglementari privind functia publica; reglementari privind formele de 
discrimare; procedura de solutionare a cererilor in contenciosul administrativ; 
procedura de executare; despre persoane; bunurile şi drepturile reale în general, 
proprietatea publică; acţiunea civilă; participanţii la procesul civil; competenţa 
instanţelor judecătoreşti; actele de procedură; procedura contencioasă; 
Reglementari privind administratia publica; statutul funcţionarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului 
plătit din fonduri publice, statutul funcţionarilor publici; reglementari privind 
respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare. reglementari privind 
fondul funciar; reglementari privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi 
speciale; 

 
Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia 

stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și 
complatările acestora. 
 
 

 

Primar, 

Petre Dorinel 


