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ANUNT
PRIMARIA COMUNEI BREBENI, judetul OLT anunta organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea unei functii publice vacante de Consilier, Clasa I, Grad Profesional Superior in
cadrul compartimentului Fond Funciar, Cadastru si Agricultura.
Informatii concurs:
a) Denumirea functiei publice vacante, cu evidentierea clasei si gradului, precum si incadrarea
acesteia in structura organizatorica a institutiei:


Consilier, Clasa I, Grad Profesional Superior in cadrul compartimentului Fond Funciar,
Cadastru si Agricultura.

b) Probe stabilite pentru concurs:


Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
1.Selectia dosarelor de inscriere
2. Proba scrisa
3. Interviul

c) 1. Conditiile de desfasurare a concursului, respectiv data pana la care se pot depune dosarele
de inscriere:
* in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei.
c) 2. Data, ora si locul organizarii probei scrise:
Proba scrisa: 18.03.2019, ora 10.00
(Proba de interviu 20.03.2019, ora 12.00)
d) Conditiile de participare la concurs, respectiv conditiile prevazute de lege pentru ocuparea
functiilor publice vacante si alte conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta respectivei functii
publice:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Conditii de studii: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare
de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniile agronomie/ zootehnie/
medicina veterinara/inginerie geodezica.
Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de
recrutare – 7 ani
e) Bibliografia si, daca este cazul, tematica stabilita de catre conducatorul autoritatii sau
institutiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
1) Constitutia Romaniei
2) Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3) Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
4) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei functionarilor publici
5) Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
6) Legea nr. 153/2017 – Lege-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
7) Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar .
8) Legea nr. 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6
martie 1945-22 decembrie 1989
9) Legea nr. 1/2000 – pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.
169/1997
10) Legea nr.165/2013 - privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
11) Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri
adiacente;
12) H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si
functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a
modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a
proprietarilor
13) Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica
14) Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
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