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Hotărarea nr.1/2018

Privind organizarea examenului pentru definitivare in profesia de consilier juridic

    În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea nr.514/2003  privind organizarea si
exercitarea profesiei de consilier juridic şi ale art. 23 din Statutul profesiei de consilier juridic,
Consiliul Colegiului Consilierilor Juridic Mureş întrunit în sedinţă din 26 aprilie 2018 a dezbătut
problematica  organizării  examenului  pentru  definitivarea  în  profesia  de  consilier  juridic,
planificat să se desfăşoare în data de 30 mai 2018, adoptand următoarea:

HOTĂRARE

    Art.1 Examenul de definitivare în profesia de consilier  juridic se va desfăşura în data de
30.05.2018, ora 13,00.
    Art.2 Înscrierile la examen se fac începand cu data de 07.05.2018 la sediul Colegiului din
strada Primăriei, nr.1, parter, camera 07, de luni – vineri între orele 09,00 -12,00.
    Art.3 Modelul cererii de înscriere este cel prevăzut în anexa nr. 1 parte integrantă din această
hotărâre.
    Art.4 Tematica şi bibliografia de examen sunt prevăzute în anexa nr.2 
    Art.5 Examenul pentru definitivare în profesie se va organiza pentru consilierii juridici care au
încheiat stagiul de pregătire  profesională  de 2 ani.  De asemenea  se pot înscrie şi  consilierii
juridici care nu au susţinut un asemenea examen la încheierea perioadei de stagiu.
    Art.6 Examenul pentru definitivare va consta în susţinerea unor probe scrise la următoarele
materii:

• - organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, drept civil, drept procesul civil ,
drept penal si drept procesual penal.

    Subiectele de examen vor fi întocmite potrivit hotararii Consiliului Colegiului Consilierilor
Juridici Mureş.
   Art.7 Taxa de înscriere la examen este de 180 lei şi se va achita la casieria CCJ Mureş, cu
menţiunea taxă de examen pentru definitivare în profesie sesiunea mai 2018. Plata se face în
numerar.
    Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. telefon : 0742-084279.
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               Palage Ştefan


