DENUMIRE: COMUNA DRĂGEŞTI
CIF/CUI: 4784202

Nr.iesire registratura : 4814
DATA : 07.11.2016

ANUNŢ CONCURS
Primăria comunei DRĂGEŞTI, cu sediul în Drăgeşti nr.64, judeţul Bihor, tel./fax.
0259324547, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de:
- REFERENT, clasa III, grad profesional Debutant, din cadrul compartimentului
de registru agricol şi cadastru;
Condiţiile specifice de ocupare a acestui post sunt:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
Condiţiile generale: candidaţii trebuie să îndeplineasca condiţiile prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările si completările ulterioare.
În vederea organizării si desfăşurării concursului, vă rugăm să acordaţi avizul
dumneavoastra potrivit art. 22 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, modificată şi completată,
astfel:
- proba scrisă: 12.12.2016 ora 10.00 la sediul Primăriei Drăgeşti;
- interviul:
se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Drăgeşti
pâna la data de 29.11.2016 orele 15.00
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Drăgeşti şi la nr.de telefon 0259324545 sau 0259-324547.
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JUDETUL BIHOR
COMUNA DRAGESTI

BIBILOGRAFIE
Pentru concursul de ocuparea funcţiei publice vacante de
Referent, grad profesional Debutant, compartiment registru agricol şi cadastru
1. Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările ulterioare.
5. Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 aprobate
prin Ordinul nr. 734/2015 a MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991;
7. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile ulterioare;
8. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului finciar nr.18/1991 si ale
Legii nr.169/1997, cu modificarile ulterioare;
9. Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente;
10. Ordonanta Guvernului nr. 33/2002, aprobata prin Legea nr.223/2002 privind
reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice
centrale si locale;
11. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din
sectorul agricol.
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Actele necesare a fi depuse în vederea participării la concursul
organizat în data de 12.12.2016, proba scrisă:
 Formular de inscriere ;
 copie după actul de identitate;
 copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari ;
 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice;
 cazierul judiciar şi/sau o declaraţie pe propria răspundere a candidatului;
 adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/unităţi
sanitare abilitate, conform prevederilor legale;
 o declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile vor fi insotite de documentele originale.
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