
PRIMĂRIA COMUNEI TULUCESTI 

Tel. 0236/345007 

Fax. 0236/345707 

 

 

ANUNT 

 

 
Consiliul Local Tuluceşti, cu sediul în sat Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, cod 

poştal 807300, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, cod fiscal 3553307, reprezentat prin 

primar Bratu Petrică, va aduce la cunoştinţă următoarele anunţuri: 

 

„Consiliul local al comunei Tuluceşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 

publice de consilier, clasa I, asistent, din cadrul compartimentului „achizitii publice”. 

Astfel, concursul se va organiza în data de 15.03.2018, orele 12,00, la sediul Consiliului 

Local Tuluceşti, din sat Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, comuna Tuluceşti, cod 807300, 

judeţul Galaţi. Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească cerinţele art. 9 lit. a - 

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ştiinţe economice sau studii 

juridice, art. 54 si 57 al. 5 lit. a care prevede că „vechimea  în specialitatea studiilor 

necesare participării la concursul de recrutare organizat este de un an în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de 

execuţie de grad profesional asistent din clasa I “ din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Perioada de 

depunere a dosarelor este 09.02.2018-28.02.2018; Relatii suplimentare la sediul Primăriei 

Tuluceşti sau la telefon 0236/345007;” 

 

 

„Consiliul local al comunei Tuluceşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 

publice de consilier juridic, clasa I, asistent, din cadrul compartimentului juridic. Astfel, 

concursul se va organiza în data de 15.03.2018, orele 10,00 – proba scrisă, la sediul 

Consiliului Local Tuluceşti, din sat Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, comuna Tuluceşti, cod 

807300, judeţul Galaţi. Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească cerinţele art. 9 lit. 

a - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – studii juridice, art. 54 şi 57 al. 5 

lit. a care prevede că „vechimea  în specialitatea studiilor necesare participării la 

concursul de recrutare organizat este de un an în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad 

profesional asistent din clasa I “ din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Perioada de depunere a 

dosarelor este 09.02.2018 – 28.02.2018; Relatii suplimentare la sediul Primăriei Tuluceşti 

sau la telefon 0236/345007” 

 

 



„Consiliul local al comunei Tuluceşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 

publice de inspector, clasa I, asistent, din cadrul compartimentului „buget-finante, 

contabilitate, taxe si impozite”. Astfel, concursul se va organiza în data de 15.03.2018, 

orele 11,00, la sediul Consiliului Local Tuluceşti, din sat Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, 

comuna Tuluceşti, cod 807300, judeţul Galaţi. Participanţii la concurs trebuie să 

îndeplinească cerinţele art. 9 lit. a - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă – ştiinţe economice, art. 54 si 57 al. 5 lit. a care prevede că „vechimea  în 

specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat este de un 

an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea 

funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I “ din Legea nr. 

188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; Perioada de depunere a dosarelor este 09.02.2018 – 28.02.2018; 

Relatii suplimentare la sediul Primăriei Tuluceşti sau la telefon 0236/345007” 

 

 

„Consiliul local al comunei Tuluceşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 

publice de inspector, clasa I, debutant, din cadrul compartimentului „registrul agricol şi 

urbanism”. Astfel, concursul se va organiza în data de 15.03.2018, orele 09,00 – proba 

scrisă, la sediul Consiliului Local Tuluceşti, din sat Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, 

comuna Tuluceşti, cod 807300, judeţul Galaţi. Participanţii la concurs trebuie să 

îndeplinească cerinţele art. 9 lit. a - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă” şi art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Perioada de depunere a dosarelor 

este de 09.02.2018-28.02.2018; Relatii suplimentare la sediul Primăriei Tuluceşti sau la 

telefon 0236/345007” 

 

„Consiliul local al comunei Tuluceşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 

publice de referent, clasa III, superior, din cadrul compartimentului stare civilă. Astfel, 

concursul se va organiza în data de 15.03.2018, orele 13,00 – proba scrisă, la sediul 

Consiliului Local Tuluceşti, din sat Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, comuna Tuluceşti, cod 

807300, judeţul Galaţi. Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească cerinţele art. 9 lit. 

c - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat”, art. 

54 şi 57 al. 5 lit. c care prevede că „vechimea  în specialitatea studiilor necesare 

participării la concursul de recrutare organizat este de 9 ani în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de 

grad profesional superior. “ din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Perioada de depunere a 

dosarelor este 09.02.2018-28.02.2018; Relatii suplimentare la sediul Primăriei Tuluceşti 

sau la telefon 0236/345007” 

 

 

 

 

 



Bibliografie, post inspector, clasa I, debutant(compartimentul registrul agricol) 

 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată în M.O nr. 762/31.10.2003; 

2. Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, publicată în M.O nr. 204 

din 23.04.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O nr. 

251 din 22.03.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

5. Legea nr. 7/1996, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 

privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri 

proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 

Agenției Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 

produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea fondului funciar nr. 18/1991 

9. Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Ordonanța nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și 

adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografie, post consilier juridic, clasa I, grad asistent(compartiment juridic)  

 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată în M.O nr. 762/31.10.2003; 

2. Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, publicată în M.O nr. 204 

din 23.04.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O nr. 

251 din 22.03.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici 

6.  Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

7.  Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

8.  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

9.  Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

10.  Codul Civil:  – Cartea I – Despre persoane,  Titlurile I – V, - Cartea a III-a Despre 

bunuri, Titltu I, Titlul III si Titlul VI;  

11.  Codul de Procedura Civila  – Cartea I, Cartea a II-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografie, post inspector, clasa I, asistent(buget-finante, contabilitate, taxe si impozite) 

 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată în M.O nr. 762/31.10.2003; 

2. Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, publicată în M.O nr. 204 

din 23.04.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O nr. 

251 din 22.03.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

5.  Legea nr 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;  

6. Legea nr. 273/2006 - privind Finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

7. ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia ; 

8. Ordinul nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii;  

9. Ordinul nr.1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, 

precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, 

cu modificările și completările ulterioare;  

10. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

11. ORDIN nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005; 

12. LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice; 

13.  Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

14.  Legea 227/2015, privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Ordonaţa nr. 2 /2001 privind regimul juridic al amenzilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

16. HG. nr1./2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

 

 

 



 

Bibliografie, post consilier, clasa I, asistent(compartiment achiziţii publice) 

 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată în M.O nr. 762/31.10.2003; 

2. Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, publicată în M.O nr. 204 

din 23.04.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O nr. 

251 din 22.03.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

5. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, 

6.  H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, 

7. HOTĂRÂRE  Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru 

din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

8. Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a 

contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de 

concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si 

functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, 

9. LEGEA  Nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii 

10. LEGEA  Nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale 

11. ORDIN  Nr. 55/2017 din 3 martie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui 

Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea 

metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire 

aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 

23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. 

(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi 

pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate 

12. ORDIN  Nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017privind aprobarea modului de 

efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în 

parteneriat 

13. ORDIN  Nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de 

efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în 

parteneriat 

14. LEGE  Nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995    *** Republicată privind calitatea în 

construcţii 



15. HOTĂRÂRE  Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

16. Hotararea de Guvern nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectia de Stat in 

Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii 

finantate din fonduri publice, 

17. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile 

ai completarile ulterioare, 

18. Hotararea de Guvern nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune 

a capacitatilor de productie, 

19. Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 597/ 2008 privind 

stabilirea continutului-cadru, întocmirea si avizarea documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de interventii la 

constructii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor si Reformei 

Administrative 

20. Hotararea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora 

21. HOTARÂRE nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat 

22. Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografie, post referent, clasa III, grad superior(compartiment stare civila)  

 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată în M.O nr. 762/31.10.2003; 

2. Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, publicată în M.O nr. 204 

din 23.04.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O nr. 

251 din 22.03.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici 

6. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Hotararea nr. 64/2011 privind Metodologia cu privire la aplicarea unitara a 

dispozitiilor in materie  de stare civila, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. OG nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a 

numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 


