
ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMUNEI BALESTI
Nr. 16284 din 28.12.2016

pRtMARtA coMUNEt BALESTt,.[*,l'f ,]trra BeteQti, sat Bdresti, nr.22e, jude[ul
Gorj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcliei publice de conducere vacante
de gef serviciu, gradul I din cadrul SERVICIULUI AGRICULTURA din aparatul de soecialitate al
PRIN/ARULUI COMUNEI BALE$T|, dupe cum urmeazd:

1. Probele stabilite pentru concurs:
- proba scrisS - 31 ianuarie 2017, ora 10,00, la sediul primirlei Bilesti (sala

de gedin!6);
- proba interviu - la sediul Primdriei Bdlesti (sala de sedint6), in termen de

maximum 5 zile lucretoare de la data suslinerii probei scrise;
2. Data limiti pentru depunerea dosarelor de concurs:

Dosarele de participare la concurs se vor depune la sediul primiriei Belesti _

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 9t FUNcTil puBLlcE din aparatut de speciatitate al
Primarului comunei Bilegli, in termen de 20 de zile de la data publicdrii anunlului privind
organizarea concursului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a llla (16.01.2017, ora 16,00).

3. Conditiile de participare la concurs:
3.1. condilii generale - candidalii trebuie sd indeplineasci condi{iile prevdzute de art. 54

din Legea nr.1B8/1999 privind statutul functionarilor publici, republicati (r2), cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare;

3.2. Gondifii specifice:
- studii universitare de licenti, absolvite cu diplomi, respectiv studii superioare de lungd durata,
absolvite cu diplomi de licentd sau echivalenti in domeniul agronomie, specializarea agriculturd;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management,
ori in specialitatea studiilor necesare exercitdrii functiei publice, in conditiile legii;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice: minimum 2 ani;

4. Dosarul de concurs va conline in mod obligatoriu urmitoarele documente:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la H.G, nr. 611/ 2008, cu modificdrile si
completarile ulterioare;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii 9i ale altor acte care atestd efectuarea unor specializeri;
d) copia carnetului de muncd sau, dupd caz, o adeverin[d care si ateste vechimea in muncd si,
dupi caz, in specialitatea studiilor;
e) cazieruljudiciar;
f) adeverinla care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulSrii concursului de cdhe medicul de familie al candidatului sau de catre unitetile
sanitare abilitate;
g) declara{ia pe propria rdspundere sau adeverinla care sd aleste cd nu a desfdgurat activitili de
politie politicd.

Adeverinta care ateste starea de sindtate con(ine, in ciar, numdrul, data, numele emitentului
9i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdtii Publice.



documentele originale, care se certifici penhu conformitatea cu originalul de citre secretarul
comisiei de concurs, la sediul Primiriei Bdlegti.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie rdspundere. in acest caz,
candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu
originalul documentului pe tot parcursul desfiguririi concursului, dar nu mai t6ziu de 5 zile
lucrdtoare de la data la care a fost declarat admis in urma selecliei dosarelor, sub sanctiunea
neemiterri actului administrativ de numire,

Formularul de inscriere se pune la dispozijie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs
din cadrul Primdriei B6le9ti.

5, BIBLIOGRAFIA:
1. Constitulia RomAniei;
2. Legea administratiei publice locale nr.

compleldrile ulterioare;

3. Legea nr. 1BB/ 1999 privind Statutul

.modificirile 9i completdrile ulterioare;
4. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduiti a functionarilor publici, republicatd;

5. Legea fondului funciar nr, 1B/1991, republicat5, cu modiflcerile si completirile ulterioare;
6. Hotdrirea Guvernului RomAniei nr. 890/ 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atributiile qi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privatd asupra terenurilor, a modelului $i modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum gi punerea in posesie a proprietarilor, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;
7. Legea nr.1/ 2000, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pentru reconstituirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor agdcole 9i celor forestiere, solicitate potrivit

prevederilor Leqii fondului funciar nr. 1B/'1991 9i ale Legii nr. 169/1997;

B. Legea nr. 169/ 1997, cu modificdrile qj completdrile ulterioare,
penhu modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr, 1B/1991;

9. Legea cadastrului gi a publicitSlii imobiliare nr. 7/ 1996, cu modificdrile s,i completdrile
ulterioare;

10. Legea nr.24712005 privind reforma in domeniile proprietetii gijustitiei, precum 9i unele
mdsuri adiacente, cu modiflcirile si completerile ulterioare;

1 1. Ordonan[a Guvernului nr. 2Bl 2008 privind registrul agricol, cu modificSrile si

completirile ulterioare;

12. Legea nr. 101 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatd, cu modificerile $i completerile
ulterioare;
13. Legea nr.1712014 privind unele misuri de reglementare a vAnziriicumpbrdrii
terenurilor agricole situate in extravilan 9i de modilicare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societdtilor comerciale ce de(in in administrare terenuri proprietate publici gi

privata a statului cu destinalie agricolS 9i infiintarea Agen{iei Domeniilor Statului, cu
modiflcdrile si completirile ulterioare;
lnformatii suplimentare se pot obline de la sediul Primdriei Bdlegti -
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2151 2001, republicati, cu modiflcarile 9i

functionarilor publici, republicati (r2), cu


