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Primãria  oraşului Târgu Ocna, jute
baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea 
Legii nr. 55/2020 privind unele m
efectelor pandemiei de COVID
postului vacant corespunz
JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL

1. Denumirea func
- Consilier juridic, 

specialitate al Primarului ora
statisticã a activitãţilor Consiliului Local cu durata normal
de 8 ore/zi, 40 ore/săptă

2. Probele stabilite pentru concurs:
- Proba scrisă – 

Târgu Ocna, strada Trandafirilor, nr. 1;
   - Proba interviu

zile lucrătoare de la data sus
Ocna . Data şi ora susţinerii interviului se va afi
proba scrisă. 

3. Termenul de depunere al dosarelor de concurs:
Termenul de depunere al d

-  Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen 
de 20 zile de la data public
Târgu Ocna  şi a Agenţ
martie 2021. 

 Dosarele se vor depune la sediul Prim
cuprinde documentele prev
pentru primirea dosarelor de concurs: Prim
umane – salarizare, telefon 0234344114 ( int.104), fax 0234344115, e
primaria@orasul-targuocna.ro, persoana de contact Ghetu Mihaela 
resurse umane, salarizare.

 

                                 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACÃU 

ORAŞUL  TÂRGU OCNA 
                                   

               Tel.:  (+40) 234
targuocna.ro                                     

targuocna.ro                  
                Fax: (+40) 

ANUNŢ 

oraşului Târgu Ocna, juteţul Bacãu, 
baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea 
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
efectelor pandemiei de COVID-19, concurs de recrutare pentru ocuparea 
postului vacant corespunzãtor funcţiei publice de execuţie
JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL

Denumirea funcţiei publice vacante: 
Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din 

specialitate al Primarului oraşului Târgu Ocna -  Compartiment Juridic, eviden
ţilor Consiliului Local cu durata normală a timpului de munc
ăptămână; 

Probele stabilite pentru concurs: 
 15 aprilie  2021, ora 11.00 , la sediul la sediul institu

Târgu Ocna, strada Trandafirilor, nr. 1; 
Proba interviu care se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 

toare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primă
ţinerii interviului se va afişa obligatoriu odat

Termenul de depunere al dosarelor de concurs: 
Termenul de depunere al dosarelor de concurs: 

ă de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Prim

şi a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în peri

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei oraşului Târgu Ocna  
cuprinde documentele prevăzute în Anunţul de concurs. Coordonate de contact 
pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria oraşului Târgu Ocna  Birou resurse 

salarizare, telefon 0234344114 ( int.104), fax 0234344115, e
targuocna.ro, persoana de contact Ghetu Mihaela 

resurse umane, salarizare. 

Tel.:  (+40) 234 344 114 
                                       (+40) 729 995 923 

                                
Fax: (+40) 234 344 115 

ãu,  organizeazã  în 
baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea 

suri pentru prevenirea şi combaterea 
concurs de recrutare pentru ocuparea 

ţie  de CONSILIER 
JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL  . 

din cadrul Aparatului de 
Compartiment Juridic, evidenţa 

ă a timpului de muncă este 

15 aprilie  2021, ora 11.00 , la sediul la sediul instituţiei din 

un termen de maximum 5 
inerii probei scrise, la sediul Primăriei oraşului Târgu 

a obligatoriu odată cu rezultatele la 

 de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen 
ului pe pagina de internet a Primăriei oraşului 

ionarilor Publici, în perioada 11 – 30 

şului Târgu Ocna  şi vor 
ul de concurs. Coordonate de contact 

ului Târgu Ocna  Birou resurse 
salarizare, telefon 0234344114 ( int.104), fax 0234344115, e-mail 

targuocna.ro, persoana de contact Ghetu Mihaela – şef Birou 
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4. Condiţiile de participare la concurs: 
Condiţii generale:Candidaţii trebuie sã îndeplineascã condiţiile de ocupare 

prevazute de art.465, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Condiţii specifice conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice 
(alin.1 lit.g) din art. 465): 

1. Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta în domeniul stiintelor juridice – specializarea Drept; 

2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: - 
minim 5 ani; 

 
5. Bibliografia: 
 

1. Constituţia Romaniei, republicatã; 
2. Titlul I - Dispoziţii generale şi Titlul II - Statutul funcţionarilor publici ale 

parţii a Vl-a din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicatã, cu modificãrile şi completarile 
ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament între femei şi 
barbaţi, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificari si completari : 
CARTEA A II-A PROCEDURA CONTENCIOASA  
Titlul I , Capitolul I -Sesizarea instantei de judecata (art.192-210) ; 
 II – Caile de atac ( art. 456-513). 
CARTEA A VI-A PROCEDURI SPECIALE  
Titlul IX – Procedura ordonantei de plata (art. 1.014-1.025); 
Titlul X – Procedura cu privire la cererile de valoare redusa (art. 1026-1033) ; 
Titlul XI - Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate ( art. 1.034-1.049) ; 

6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificari si completari : 
CARTEA A-V-A DESPRE OBLIGATII - Titlul IX- Capitolul V- Contractul de 

locatiune ( art. 1777-1850) 
 CARTEA A-VI-A Despre prescriptia extinctiva  ( ART. 2500-2544) 

 

ATRIBU ŢII  SPECIFICE  PREVÃZUTE  ÎN  FI ŞA  POSTULUI : 
1. Reprezinta interesele orasului Târgu  Ocna / Consiliului local Târgu Ocna / 

Comisiei locale de aplicare a legilor proprietatii, pe baza delegaţiei data de primar, 
în  faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, in cauze/dosare 
repartizate de conducerea institutiei, precum şi în raporturile cu alte institutii sau 
autoritati publice, cu  persoane fizice sau juridice; 
          2.  Redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în 
judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care 
stau la baza exercitării căilor de atac, etc în cauzele/dosarele în care orasul Târgu 
Ocna este parte; Are obligatia de a prezenta secretarului orasului spre avizare : 
cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, probele şi 
concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, etc cu 3 zile 
lucratoare inainte de data termenului de depunere la instantele competente; 



3 

3. Analizeaza oportunitatea şi legalitatea exercitării căilor de atac împotriva 
hotararilor pronunţate in dosare  si,  in cazul  in care  se impune, exercita caile  de 
atac prevazute de lege;  In caz contrar, intocmeşte  un referat  motivat, cu 
propunerea  de neexercitare  a  cailor  de atac, care  urmeaza a fi avizat de secretarul 
orasului si aprobat de primar. 

4. Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire 
la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii; 

5. Elaborează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este 
necesar, propuneri motivate de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol; 
Atunci cand este cazul participa la procedura medierii, pe baza imputernicirii data de 
primarul orasului; 

6.Tine evidenta electronica a tuturor cauzelor litigioase in care este parte 
orasul Târgu Ocna si comunica termenele de judecata  conducerii institutiei , 
precum si structurilor functionale din cadrul institutiei, la solicitarea acestora; Are 
obligatia de a actualiza Registrul electronic de evidenta a litigiilor , saptamanal sau 
ori de cate ori este cazul; 

7. Are obligatia de a informa secretarul orasului, la inceputul fiecarei 
saptamani , cu privire la litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti programate 
in saptamana de referinta , conform citatiilor primite si a datelor inscrise 
din Registrul electronic de evidenta a litigiilor; 

8. Face demersurile necesare in vederea legalizarii si investirii cu formula 
executorie a hotararilor judecatoresti definitive ; 

9. Transmite structurilor functionale din cadrul institutiei , hotararile 
judecatoresti definitive , pe baza de referat privind solutionarea litigiului, avizat de 
secretarul orasului,  in vederea punerii lor in aplicare ; 

10. Redacteaza draftul contractelor  incheiate intre institutie si terti si le 
prezinta spre avizare secretarului orasului; Preda, pe baza de semnatura,  draftul de 
contract in functie de obiectul acestuia,  structurilor de specialitate din cadrul 
institutiei; 

11. Colaboreaza cu structurile de specialitate la redactarea 
adreselor/raspunsurilor la petitii cu caracter juridic si le avizează pentru legalitate ; 

12. La solicitarea conducerii institutiei/consiliului local intocmeste 
informari/rapoarte privind stadiul litigiilor in care orasul Târgu Ocna este parte; 

13. Intocmeste raportul anual de activitate al compartimentului si situatii 
statistice cu privire la dosarele instrumentate pe care le prezinta spre avizare 
secretarului orasului; 

14. Propune măsuri cu caracter juridic pentru recuperarea creanţelor, 
intocmeste somatii, notificari si   titluri executorii; 

15. Participă la aplicarea formelor de executare silită pentru asigurarea 
respectarii procedurilor legale; 

16. Colaboreaza cu executorii judecatoresti in vederea recuperarii debitelor 
restante datorate orasului Târgu Ocna de catre persoane fizice/juridice si urmareste 
modul de valorificare si ducere la indeplinire a hotararilor judecatoresti definitive; 
Colaboreaza si pune la dispozitia avocatului toate documentele necesare solutionarii 
cauzelor incredintate acestuia spre reprezentare in fata instantelor judecatoresti; 

17. Realizeaza procedura privind transformarea amenzilor datorate de catre 
debitorii insolvabili in ore de munca in folos şi invers, în cazurile prevăzute de lege; 
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18. La solicitarea secretarului orasului, intocmeste rapoartele de specialitate 
care insotesc proiectele de hotarari promovate de primar, viceprimar,consilieri sau 
cetateni ; 

19. In vederea definitivarii solutionarii cererilor/notificarilor depuse in baza 
legilor proprietatiii, participa la activitatea comisiilor constituite in baza unor legi 
speciale (comisia de aplicare a legilor fondului funciar,comisia de aplicare a legii 
nr.10/2001,etc.) 

20. Raspunde de rezolvarea corespondentei repartizata Compartimentului 
juridic de catre secretarul orasului, cu respectarea termenelor legale ; Cand este 
cazul,  redacteaza corespondenta secretarului orasului si procesul verbal al 
sedintelor Consiliului local;  

21. Intocmeste si fundamenteaza documentatia in vederea stabilirii relatiilor 
de cooperare, colaborare si asociere in domenii de interes local cu entitati din tara si 
strainatate , pe care le prezinta spre avizare secretarului orasului; tine evidenta 
statistica a intelegerilor de cooperare si infratire aprobate prin hotarari ale consiliului 
local Târgu Ocna, a celor semnate cu entitatile partenere si comunicate Ministerului 
Administratiei Publice si Ministerului de Externe; 

  22. Alte atribuţii specifice postului. 
 
Data publicarii: 11 .03.2021 

 
DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE PARTICIPARE LA 
CONCURS 

1. Formular de inscriere conform anexei nr.3 din H.G. 611/2008, cu modificarile 
şi completãrile ulterioare (se poate obţine de la Biroul resurse umane, salarizare 
sau de pe pagina de internet a Primariei oraşului Târgu Ocna, 
www.primãria@orasul – targuocna.ro /Angajãri); 
2. Curriculum vitae, modelul comun european; 
3. Copia actului de identitate; 
4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestã 
efectuarea unor specializari şi perfecţionãri; 
5. Copia carnetului de muncã, şi dupã caz, a adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucratã, care sã ateste vechimea in munca şi, dupã caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocuparii funcţiei publice; 
6. Copia adeverinţei care atestã starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu 
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de catre medicul de familie al 
candidatului; 
7. Cazierul judiciar; 
8. Declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste calitatea sau 
lipsa calitãţi de lucrãtor al Securitajii sau colaborator al acesteia 

 

Copiile dupa actele de mai sus se prezintã în copii legalizate sau vor fi însoţite 
de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu originalul de 
cãtre secretarul comisiei de concurs, la sediul Primariei oraşului Târgu Ocna , Biroul  
resurse umane, salarizare. 

Adeverinţele care atestã vechimea în muncã şi au un alt format decat cel 
prevazut in anexa nr.2D din HG 611/2008 trebuie sã cuprindã elemente similare 
celor prevazute in anexa nr.2D şi din care sã rezulte cel puţin urmatoarele informaţii: 
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funcţia/funcţiile ocupatã/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/acestora, temeiul legal al desfãşurãrii activitãţii, vechimea în munca 
acumulatã, precum şi vechime în specialitatea studiilor. 
 
 
 
       PRIMAR  
Cristian Aurelian CIUBOTARU 

 
 
                                                   Şef birou resurse umane, salarizare 

                                                                                                
Mihaela  GHEŢU 

 


