
Atribuţiile postului de consilier juridic : 

-Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele administraţiei publice locale 
(Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Curtea Supremă de Justiţie); 
-Promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii, întocmeşte şi depune: acţiuni, 
întâmpinări şi cai de atac pentru apărarea intereselor administraţiei publice locale ale Comunei 
Pârjol. 
-Pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă, formulează: întâmpinări, interogatorii şi 
răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente, note scrise, concluzii, 
răspunsuri la solicitările instanţei, ridică excepţii; 
-Urmăreşte evidenţa proceselor şi litigiilor în care instituţia publică este parte. 
-Asigură reprezentarea instituţiei în faţa organelor notariale, Parchet, Poliţie, Executori 
judecătoreşti şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei de stat cu avizul Primarului sau al 
Consiliului Local, după caz; 

-Urmăreşte asigurarea informării cetăţenilor cu privire la modul de lucru , atribuţiile şi 

competenţele Primăriei şi Consiliului Local : actele necesare care trebuie depuse pentru 

soluţionarea cererilor cetăţenilor, a sesizărilor, reclamaţiilor şi petiţiilor precum şi termenii de 

soluţionare a acestora, urmăreşte rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor, cererilor adresate sau 

repartizate compartimentului Juridic, asigurând aplicarea corectă a dispoziţiilor legale; 

-Avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic; 

-Elaborează şi dacă este cazul negociază diferite contracte : închiriere, concesionare, etc 

-Verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 

-Semnarea actelor emise de instituţie care trebuie să cuprindă avizul cu caracter juridic ( 

contracte, etc)în condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform 

legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa 

acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului. 

-Participă la întocmirea dispoziţiilor emise de Primar şi la elaborarea proiectelor de hotărâri şi a 

hotărârilor Consiliului Local care sunt propuse de către compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Pârjol 

-Asigură relaţia între executivul Primăriei şi consilierii locali şi alte activităţi specifice relaţiei cu 

Consiliul local al UAT Pârjol. 

-Primeşte şi rezolvă corespondenţa repartizată de Secretarul Comunei. 

-Desfăşoară activităţi specifice cu ocazia organizării de alegeri, alte atribuţii repartizate de 

Secretarul General al Comunei Pârjol. 
 


