
ANUNT CONCURS RECRUTARE  
POST INSPECTOR SUPERIOR - BIROUL AGRICOL SI CADASTRU 

 
 
 
 
 
 
Primăria comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de 26 
noiembrie 2018, ora 10:00  (proba scrisă) și 28 noiembrie 2018 ( interviu), ora 10,00, pentru 
ocuparea următoarei funcţii publice vacante de execuție: 

- inspector superior -  Biroul Agricol și Cadastru - Primăria   comunei Tîrgșoru 
Vechi 

Condiții de participare: 
- condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (rerepublicată); 
- condiţiile specifice prevăzute în fişa postului (art.9 lit.a si art. 57 din Legea nr. 

188/1999, rerepublicată): 
 -studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  
-7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  
Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Tîrgșoru Vechi etaj 1 camera 
12 - Biroul Resurse Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr.200, 
județul Prahova,în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. 
Relații la telefon 0244/482291, int.112, 105; fax 0244/482555. 
 
 
Data publicarii in monitorul oficial : 25.10.2018 
 
Ultima zi de depunere a dosarelor: 14.11.2018 
 
 
 
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS: 
 
a) formularul de înscriere;  
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii,  ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 
unor specializări şi perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată;  
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
g) cazierul judiciar; 
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
 
 



BIBLIOGRAFIA: 
 
 

1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicata cu modificările 
şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public, republicată; 
3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; 
4. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol aprobata prin Legea nr. 

98/2009; 
5. Hotararea Guvernului nr.218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru 

perioada 2015-2019. 
6. Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, cu modificarile si completarile ulterioare; 
7. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementarea a pietei produselor 

din sectorul agricol; 
8. Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 

terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si 
privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului; 

 9. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in 
natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist 
in Romania; 

10. Legea nr.  7/1996 – Legea cadastrului  şi  a  publicității  imobiliare,  republicată,  cu  
modificările  şi  completările ulterioare; 

11. Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii,  pădurilor  şi  dezvoltării  rurale  şi 
ministrului  administrației  şi  internelor  nr.  897/798/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  
privind  continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol; 

12. Constitutia Romaniei. 
 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 
republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de 
concurs. 
 
 
 
 


