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ANUNT
U.A.T. COMUNA I.C. BRATIANU organizeaza concurs pentru ocuparea functiei
publice vacante de referent clasa III, grad professional principal, in cadrul
compartimentului „REGISTRU AGRICOL”;

- conditii de desfasurare a concursului:
- data pana la care se pot depune dosarele de inscriere: in termen de 20 de zile de
la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a
- data, ora si locul organizartii probei scrise: 23 martie 2018, orele 9,00; Primaria
comunei I.C. Bratianu, jud. Tulcea
- data, ora si locul organizarii interviului: 29 martie 2018, orele 9,00; Primaria
comunei I.C. Bratianu, jud. Tulcea
- conditiile de participare la concurs:
 Conform prevederilor art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul
functionarilor publici (r):
 are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu,
infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice;
 nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin
lege.



Conform art.20 alin.1 lit.c) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:
 Studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat
 Vechimea minima in specialitatea studiilor: 5 ani

- Bibliografia este urmatoarea:
 Constitutia Romaniei
 Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r)
 Legea 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici Legea - 215/2001 privind administratia publica locala (r2)
 O.G. 28/2008 privind registrul agricol
 Ordinul 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
 Legea 287/2009 privind Codul civil, cap.V – Sectiunea a 3-a arenda,
art.1836 – 1850
 Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei
produselor din sectorul agricol
 O.G. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si
adeverintelor de catre autoitatile publice central si locale
Dosarele se depun la Registratura generala a Primariei de luni pana vineri, intre orele
8,00 si 16,00.
Relatii suplimentare la telefon 0240-573.134 si la adresa primaria_icbratianu@yahoo.com

