
 
ANUNŢ CONCURS 

 
     Primăria comunei Girla Mare, judeţul Mehedinţi, organizează concurs pentru  ocuparea pe perioada 

nedeterminata a 2  posturi functii publice vacante de : 

- inspector grad asistent, clasa I, compartiment agricol si fond funciar 

-referent grad superior , clasa III, SPCLEP Girla Mare 

 

      Probele stabilite pentru concurs: a) selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisã; c) interviul. Se pot 

prezenta la urmãtoarea probã numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentã. 

 

       Concursurile se vor  organiza la sediul primăriei astfel:  

  -pentru  ocuparea postului de inspector grad asistent , clasa I, compartiment agricol si fond funciar: 

- proba scrisă pe   30.11.2016 orele 11,00 şi  

- interviul pe         05.12.2016 orele 11,00. 

 

-pentru  ocuparea postului de  referent grad superior , clasa III, SPCLEP Girla Mare: 
- proba scrisă pe   05.12.2016 orele 11,00 şi  

- interviul pe         09.12.2016 orele 11,00. 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

 
   1.Inspector grad asistent, clasa I, compartiment agricol si fond funciar 

       Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  și să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 

din Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare 

       Vechime- minim 1 an 

       

    2. Referent grad superior , clasa III, SPCLEP Girla Mare 

        Studii medii- diploma de bacalaureat și să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare 

        Vechime- minim 9 ani 

 

Dosarele de concurs se depun de candidaţi la sediul Primăriei comunei Girla Mare în termen de 20 

de zile de la data afisarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei. Mai multe informaţii la sediul 

primăriei şi la numărul de telefon 0252/393012. Dosarele de concurs vor conţine în mod obligatoriu: 

 

a) formularul de înscriere ; 

b) copia actului de identitate;   

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;   

d) 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;   

e) cazierul judiciar;   

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;   

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică. 

  

 Bibliografia constă în următoarele acte normative: 

 

-pentru   postul  de Inspector grad asistent, clasa I, compartiment agricol si fond funciar 

1. Legea nr.188/1999 - privind Statutul functionarilor publici actualizata si republicata  

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata 

3.Legea 215/2001 privind administratia publica locala 

4.Ordonanta nr. 28 din 27 august 2008 (*actualizată*)privind registrul agricol 



5.Legea 18/1991 privind fondul funciar 

6. LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 

din sectorul agricol 

7. Legea fondului funciar 18/1991  

8.Legea 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  

9. Legea 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 

10. Legea 247/2005   privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri 

adiacente*) 

11. H.G.R 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 

 

- pentru  ocuparea postului  de referent, grad superior, clasa III, SPCLEP Girla Mare 

 

1. Legea 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici actualizata si republicata  

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata 

3. Legea 215/2001 privind administratia publica locala 

4.  LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

5. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public 

6.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*) 

7. LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*)cu privire la actele de stare civilă*) 

 

 

 

       Primar, 
    Baicu Dumitru 

 

 


	Primar,

