Nr. 5198/14.12.2021

ANUNŢ

În temeiul prevederilor art.618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, primaria comunei Valeni Dambovita, cu sediul
în comuna Valeni Dambovita,sat Valeni Dambovita, nr.643, judetul Dambovita, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de

Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului agricol si
urbanism – nu are atributii pe urbanism

Data desfăşurării concursului:
- proba scrisă în data de 18.02.2021, ora 11.00;
- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din comuna Valeni Dambovita,
sat Valeni Dambovita, nr.643, judetul Dambovita, în perioada 04.01.2022-25.01.2022.
Relaţii suplimentare la Compartimentul Stare Civilă, Resurse Umane si Monitorizare
Proceduri Administrative – consilier superior
BRATUCU MONICA, adresă e-mail:
primariavaleni@yahoo.com, tel. 0245243320; 0769041901
Condiţii generale de participare la concurs- conditiile prevăzute de art. 465 alin (1)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Condiţii specifice de participare la concurs:
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licența sau echivalenta în ramura
de stiințe ”ingineria resurselor vegetale si animale” sau ”stiintele pămantului și atmosferei”.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare
1) formularul de înscriere,prevăzutîn anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
2) curriculum vitae, modelul european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
5) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
6) cazierul judiciar;
7) declaraţia pe propia răspundere sau adeverinţacaresă ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standards tabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documéntele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs;
Cazierul judicial poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propia 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 un mai târziu de data şi ora
organizării probei scrise.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea functiei publice vacante de: inspector, clasa I, grad profesional debutant,
compartimentul registru agricol si urbanism
Tematica:
-Constitutia României-integral;
-Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual
din administrația publică;
- Statutul functionarilor publici;
- Măsuri pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în
vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele
vieții publice din România;
Organizarea,
completarea,
controlul
si
centralizarea
datelor
din
registrul agricol;
- Modul de completare a registrului agricol;
- Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor;
- Constituirea, atributiile si functionarea comisiilor comunale, praseneesti sau municipale
pentru stabilirea dreptului de proprietate;
- Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara ;
- Masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate
publica si privata a statului cu destinatie agricoL
si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului";
Masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
- Respectarea demnitatii umane, protecția drepturilor și libertatile fundamentale ale omului,
prevenirii și combaterii incitarii la ura și discriminare

Bibliografia:
1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările
ulterioare- Partea I, Partea a-V-a si titlul I si II al părtii aVIa
2.

Constitutia României;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.G. nr.28/2008 privind rgistrul agricol, cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordinului comun nr. 25/ 1382/37/1342/ 14297/ 746/20/ 2020 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind modul de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024;
7. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;
8. H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si
punerea in posesie a proprietarilor, cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
10. Legea nr.17/2014 privind privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii
terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societatilor comercialece detin in administrare terenuri proprietate publica si
privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu
modificările si completările ulterioare;
11. Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din
sectorul agricol, cu modificările si completările ulterioare;
Se vor avea în vedere actele normative în vigoare la data desfăşurării examenului/
concursului.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
Consilier, clasa I, grad profesional debutant
- completează Registrele agricole pe baza documentelor ce le deține;
- eliberează pe baza datelor înscrise în registrele agricole certificatele şi
adeverinţele solicitate de persoanele fizice sau juridice;
- întocmeşte rapoartele statistice şi asigură transmiterea acestora, la
termenele stabilite instituţiilor abilitate;
- transmite compartimentului Taxe și impozite modificările efectuate în
registrele agricole, în vederea stabilirii noilor obligaţii fiscale;
- îndeplinește procedurile privind înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor
agricole situate în extravilan cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute Codul civil,
şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al
statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale;
- verifică în teren reclamațiile și sesizările ce privesc registrul agricol;
- se implică în rezolvarea litigiilor legate de stabilirea corectă a hotarelor
dintre suprafețele
- proprietarilor, stabilirea și evaluarea pagubelor produse la culturile agricole
din diverse cauze, respectarea și soluționarea neînțelegerilor între arendași și arendatori;
- aduce la cunoștință secretarului greșelile pe care le identifică în registrele
agricole, pentru rectificarea de către acesta a erorilor existente;
- participă punerea in posesie prin participare la delimitarea in teren a
dreptului de proprietate si inmaneaza titlurile de propriete persoanelor indreptatite;
- participă la inventarierea terenurilor din extravilanul si intravilanul
comunei ramase neatribuite si intocmeste documentatia, respectiv referatul compartimentului de
resort cu intreaga documentatie-extras din planuri parcelare cu propunerea ca aceste suprafete sa
fie trecute in domeniul privat al comunei;
- pune la dispoziţia persoanelor interesate conform înscrierilor din cartea
funciară a extraselor de carte funciară pentru informare, emise fără a fi semnate de oficiului
teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte
funciară, precum şi a extrasului din noul plan cadastral, pentru documentele în format analog,
sau prin accesarea serviciului destinat acestei operaţiuni de pe pagina de internet special creată în
acest sens a Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- participă la efectuarea ridicărilor topo necesare aprobării/ modificării etc.
PUD, PUG și PUZ;
- participă la verificarea și rectificarea liniei administrative a UAT;
- verifică și marchează datele topografice existente pe raza comunei Valeni Dambovita;
- participă la expertize topo (judiciare sau extrajudiciare) ce se efectuează de
către terțe persoane specializate în domeniu;
- determină prin măsurători și întocmirea unor schițe de plan suprafețele terenurilor/
clădirilor de pe raza teritorială a UAT, la solicitarea conducerii primăriei;
- participă la prelucrarea datelor topografice luate din teren pentru crearea,
modificarea și realizarea hărților topografice și altor realizări grafice la nivelul UAT Valeni
Dambovita;
- participă la elaborarea Nomenclatoarelor stradale;

