ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA ȘTIUBIENI
adresa: sat Știubieni, com. Știubieni, jud. Botoșani
tel./fax: 0231/56.24.03
e-mail: primariastiubieni@yahoo.com
Nr. 2844 / 24.06.2021

ANUNȚ
ORGANIZARE CONCURS

Primăria Comunei Știubieni, Județul Botoșani organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:
1. Denumirea funcției publice pentru care se organizează concurs: Inspector,
clasa I, grad profesional superior, ID 253698 – compartiment Serviciu comunitar pentru
cadastru și agricultură;
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3. Probă suplimentară – nu este cazul;
4. Data, ora și locația desfășurării probei scrise: 26 iulie 2021, ora 10,00 la
sediul Primăriei Comunei Știubieni, jud. Botoșani; Interviul se susţine, în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
5. Condițiile de participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul științelor inginerești;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice;
- alte condiții specifice – nu este cazul.
6. Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Știubieni, în
termen de 20 de zile de la data publicării anunțului(13 iulie 2021);
7. data afișării anunțului: 24 iunie 2021
8. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: persoana de
contact: Pavel Maria, referent, tel. 0231562403, fax. 0231562403, e-mail:
primariastiubieni@yahoo.com;
9. bibliografie:
- Constituţia României, republicată
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiției,
precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare;

- H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atribuțiile şi funcționarea 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, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
- Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere
în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările
si completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România
- Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
în România;
Tematica:
1. Constituţia României republicată :
- drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
- administraţia publică locală;
- Drepturi, libertăți si îndatoriri fundamentale;
- Autoritatile publice. Președintele României, Parlamentul, Guvernul si
raporturile Parlamentului cu Guvernul;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:
- principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi
personalului contractual din administraţia publică;
- prerogativele de putere publica;
- principii care stau la baza exercitării funcţiei publice;
- clasificarea funcţiilor publice. categorii de funcţionari publici;
- drepturile funcţionarilor publici ;
- îndatoririle funcţionarilor publici ;
- recrutarea funcţionarilor publici ;
- sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici ;
- modificarea raportului de serviciu ;
- suspendarea raportului de serviciu;
- încetarea raporturilor de serviciu.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
-principii şi definiţii:
- dispoziţii speciale.
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratamant între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
-dispoziţii generale:
- egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
- egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la
sănătate, la cultură şi la informare;

- egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte
participarea la luarea deciziei;
- agenţia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
- soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazate pe
criteriul de sex.
5. Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a
unităţilor administrativ - teritoriale;
6. Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul Primăriei Comunei
Știubieni dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
f) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului
sănătăţii ;
h) cazierul judiciar(poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu
mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire);
i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile de pe actele din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite
de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.
Pentru a ocupa funcția publică, candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute la 386 lit. a) și art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Ștefanache Pavel

