
     ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI TOMŞANI

                 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
la concursul pentru ocuparea     funcţ  iei   publice de execuţie    vacante

“inspector  clasa I, grad profesional debutant”    la   Compartimentul agricultură
 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova: 

Condiţii de desfăşurare a concursului  :
- data la care se va desfăşura concursul: 18.12.2014 ora 10,00-proba scrisă;
- locul de desfăşurare a concursului : Primăria comunei Tomşani, judeţul Prahova;
- data până la care se pot depune dosarele:  08.12.2014.

Condiţii generale:    candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile  prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Condiţiile specifice şi bibliografie   :

Condiţii specifice:
a)  Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniile: agronomie, zootehnie sau

inginerie geodezică  ;
 b) Cunoştinţe   operare  PC – nivel avansat.
  Bibliografie:

Constituţia României ;
-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;
-Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
-Ordonanţa  Guvernului  nr.  13/2001  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor
comunitare pentru cadastru şi agricultură, cu modificările şi completările ulterioare ;
-  Ordonanţa  Guvernului  nr.  28/2008  privind  registrul  agricol,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare ;
-Legile fondului funciar nr. 18/1991 republicată, 169/1997/ 1/2000, modificate şi completate prin
Legea nr. 247/2005 ;
-Hotărârea  Guvernului  nr.  890/2005  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de
constituire,  atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor, a modelului  şi  modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea
în posesie a proprietarilor ;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
-Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate  în  extravilan  şi  de  modificare  a  Legii  nr.  268/2001  privind  privatizarea  societăţilor
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comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
-Legea  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,r(2)  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

Conţinutul dos  arului:
1. Formularul de înscriere;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. 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;
5. Cazierul judiciar;
6. 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;
7.  Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică. 

Primarul Comunei Tomşani,
Pelin Mihai-Florin
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