PRIMĂRIA COMUNEI SLĂTIOARA, JUDEŢUL OLT
anunţă:
P rim ăria com unei Slătioara, judeţul O it cu sediul în comuna Slătioara, sat Slătioara, strada
Revoluţiei, nr. 28, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
consilier, clasa I, grad asistent din cadrul com partim entului Agricol Cadastru.
C oncursul se organizează la sediul Prim ăriei com unei Slătioara din com una Slătioara, sat
Slătioara. strada Revoluţiei, nr. 28 în data de 03 m a rtie 2014, ora 10.00 - proba scrisă şi interviul în
data de 04 m artie 2014, ora 10.00.
C andidaţii trebuie să îndeplinească:
a) condiţiile gen erale de participare prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu m odificările şi com pletările ulterioare.
b) condiţiile specifice de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplom ă de licenţă sau echivalentă în dom eniul cadastru;
- vechim e în specialitatea studiilor necesare : m inim um 1 an;
D osarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, docum entele
prevăzute la art. 49 din H G nr. 6i 1/2008 pentru aprobarea norm elor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, m odificată şi com pletată şi se pot depune în term en de 20 de zile de la
data publicării anunţului în M onitorul Oficial al R om âniei, Partea a-III-a, la sediul Prim ăriei comunei
Slătioara (31.01.2014).
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 61 1/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări:
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data
la care a fost declarat admis în urnia selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
C op iile de pe actele prevăzu te mai sus se prezintă în so ţite de docum entele originale, care se certifică pentru
co n form itatea cu origin alu l de către secretariatul com isiei de con cu rs, sau în copii legalizate.
B ib lio g ra fie - C O M P A R T IM E N T A G R IC O L C A D A S T R U

1. Legea nr. 215/2001 privind administrarea publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcţionarilor publici, republicata;
3. Ordonanţa Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol;
4 . Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol;
5. Hotararea Guvernului României nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014;
6. Ordinul nr. 1998/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014:
7. H.G.R. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificări ie si completările ulterioare:
8. Legea fondului funciar nr. î 8/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991:
10. Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997:
11. Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justiţiei, precum si unele masuri adiacente (Titlurile IV. V
si VI)
12. H.G.R. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si funcţionarea
comisiilor precum stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor
de proprietat, precum si punerea in posesie a proprietarilor;
13. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al uneor imobile preluate in mod abu/.iv in perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
14. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute in proprietatea
statului;
15. Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
17. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
18. Legea nr. 188/1999 ( r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

