ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BĂRCĂNESTI
PRIMĂRIA
NR. 17367 DIN 23.12.2015

ANUNŢ
Comuna Bărcăneşti –Primăria, judetul Prahova , organizează concurs pentru
ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de :

- inspector I debutant (recrutare ) – Compartimentului fond
funciar, cadastru din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti;
- referent III debutant (recrutare) – Compartimentului fond
funciar, cadastru din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti.
Data organizarii concursului:
Concursul se organizează la sediul Primariei comunei Bărcăneşti în data de
02.02.2016, ora 9,00 verificarea cunostintelor IT-program AUTOCAD , ora
10,00, proba scrisă şi interviul în data de 04.02.2016, ora 12,00.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial partea a III a (data publicării 23.12.2015, MO nr.1417) la sediul
Primăriei comunei Bărcăneşti.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art. 49 din HG nr.611/2008, modificată şi completată ,
şi anume :
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;(se obtin de la sediu si site)
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa 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.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaraţie pe
proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfaşurării concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data
la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii
actului administrativ de numire.
Condiţii de participare:

A)condiţii generale :

cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume :
a) are cetăţenia româna şi domiciliul în România;
b) cunoaste limba româna, scris ţi vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare funcţiei publice pentru care
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
impiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul
individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

B) condiţii specifice :
Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de Inspector , clasa I, grad
debutant :
-studii universitare de licenţă finalizate
cu diplomă de absolvire în
domeniul de licenţă: geodezie ,cadastru, topografie, cartografie; îmbunătăţiri
funciare şi ingineria mediului ;
Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de Referent , clasa III, grad
debutant :
- studii medii cu diplomă de absolvire a bacalaureatului .
Bibliografia necesară ocupării funcţiilor publice :

•
•
•
•
•
•
•

•

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici,
republicată ;
Legea nr.7 / 1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată ;
Legea nr.98/2009 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008
privind registrul agricol;
Ordonanţa nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi
completările ulterioare ;
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordin nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară- capitolul II, IV –
art.222-235 .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti
şi la nr. telefon : 0725913621.
PRIMAR,
Dima Gheorghe

