ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI LUNCA CERNII DE JOS
TEL. 0372949008
email : primaria.luncacerniidejos@gmail.com
_________________________________________________________________________

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, şi art. 22 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria comunei Lunca Cernii de Jos
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție referent superior – compartiment
agricol pentru data de 17.05. 2019, ora 10.
A. Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:
Referent superior clasa III – compartiment agricol, comuna Lunca Cernii de Jos, judeţul
Hunedoara
B. Probele stabilite pentru concurs:
a. Selecţia dosarelor
b. Proba scrisă
c. Interviul
C. Condiţii de participare la concurs:
1. Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare , si anume :
a)
b)
c)
d)
e)

cetãtenia românã si domiciliul în România;
cunoaste limba românã, scris si vorbit;
vârsta de minim 18 ani împliniti;
capacitate deplinã de exercitiu;
are o stare de sãnãtate corespunzãtoare functiei publice pentru care candideazã, atestatã
pe bazã de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste conditiile de studii prevãzute de lege pentru functia publica ;
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publicei;
h) nu a fost condamnatã pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii, contra statului sau
contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o
incompatibilã cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituitã dintr-o functie publicã sau nu i-a încetat contractul individual de muncã pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfãsurat activitate de politie politicã, astfel cum este definitã prin lege
2. Condiţii specifice:
1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim șapte ani;
D) Condiţii de desfăşurare a concursului:
1. Data până la care se pot depune dosarele:
- până la data de 06.05.2019;
2. Instituţia publică la care se depun dosarele:
- Primăria comunei Lunca Cernii de Jos – Compartiment secretariat, din comuna Lunca Cernii de
Jos, nr. 18, judeţul Hunedoara.

3. Data, ora, locul organizării concursului:
- Selecția dosarelor se va face în cinci zile lucrătoare de la data depunerii conform art. 50 alin.(1)
din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici – la sediul : Primăria comunei Lunca Cernii de Jos,nr. 18, judeţul Hunedoara;
- În data de 17.05.2019, ora 10 – proba scrisă la sediul : Primăria comunei Lunca Cernii de Jos,
judeţul Hunedoara;
- Interviul se va stabilii în conformitate cu art. 56 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Informații suplimentare la tel. 0729841813 – secretar Opârlescu Alin
Bibliografie:
1. Constituția României;
2. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală cu toate completările şi modificările
ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici cu toate completările şi modificările
ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
5. Legea fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului Romîniei nr. 28/2008 – privind registrul agricol;
7. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
8. Legea nr. 213/1998 – privind bunurile proprietate publică cu toate completările şi modificările
ulterioare ;
9. OG nr. 33/2002 – privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către
autorităţile publice locale cu toate completările şi modificările ulterioare ;

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
-

Atribuții referitoare la completarea și tinerea la zi a Registrului Agricol in format de
hârtie și format electronic;

-

Întocmirea de adeverinte care atestă date inscrise in registrele agricole;

-

Alte atribuții stabilite prin dispoziția primarului comunei Lunca Cernii de Jos.
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