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ANUNȚ  
 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL 
APARATULUI DE SPECIALITATE  AL PRIMARULUI CMUNEI BUCȘANI ,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

       

 
    INFORMAȚII  CONCURS  
TIP CONCURS :      Recrutare pe funcția publică de execuție vacantă în afara Agenției ; 
DATA DE SUSȚINERE A PROBEI SCRISE :    22.07.2022, ora 10.00 ; 
DATA ȘI ORA  PROBEI DE INTERVIU :  Se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul 
odată cu afișarea rezultatelor probei scrise ; 
LOCAȚIA  DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI : sediul Primăriei comunei Bucșani , județul 
Dâmbovița, str. Principală , nr. 1228  
STARE  CONCURS :   Programat  
OBSERVAȚII   SUPLIMENTARE : persoană de contact –Rotaru Adrian – secretar general comună ,            
tel : 0245-235041, email : primaria.bucsani@gmail.com 
DATA   AFIȘĂRII : 22.06.2022 
 
INFORMAȚII   POST  SCOS  LA  CONCURS : 
    INSPECTOR         LOCALIZARE POST 
    DESCRIERE POST        PRIMARIA COMUNEI BUCȘANI 
   CLASA : I                    LOCALITATEA : BUCȘANI 
 GRAD : ASISTENT                   JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
TIP COMPARTIMENT : COMPARTIMENT  
DESCRIERE COMPARTIMENT : REGISTRU AGRICOL  
CONDIȚII DE PARTICIPARE : 

- studii universitare  de licență absolvite  cu diplomă de licență sau echivalent; 
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării  funcției publice – minim  1 (un) an 

 
    BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS , ATRIBUȚII CONFORM  FIȘEI  POSTULUI ȘI DEPUNEREA 
DOSARELOR DE CONCURS 
   - dosarele de concurs  se depun  în termen de 20 de zile  de la data publicării anunțului ; 
   - durata normală a timpului de  muncă este de 8ore/zi , 40 ore/săptămână; 
   - bibliografia , tematica , atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare  desfășurării    
concursului se afișează pe pagina de internet a instituției la secțiunea special creată în acest sens : 
 

Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul  anunțului de 
concurs  publicat pe site-ul agenției și încadrarea  în temeiurile  legale prevăzute  de actele normative aparțin 
în exclusivitate instituției publice organizatoare a concursului 
        
  
 



 
 
 
 BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA : 
   Pentru funcția de inspector , clasa I , grad profesional ,, Asistent ”-compartiment ,,Registru Agricol ”: 
 

1. Constitutia Romaniei ; 
2. O.U.G.  nr.57/2019 – Codul Administrativ ( titlul I si II ale partii a VI-a) 
3. O.G. nr.27/2022-Reglementarea  activitatii de solutionare a petitiilor , actualizata ; 
4. O.G. nr. 2/2001- regimul juridic al contraventiilor ; 
5. O.G.  nr. 137/2000 privind prevenirea  si sanctionarea tuturor formelor  de discriminare , republicata , 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 
6. Legea nr. 202/2002privind  egalitatea de sanse  si de tratament egal intre femei si barbati, republicata 

, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public ; 
8. Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind  modul 

de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 ; 
9. H.G.R  nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 
10. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea  unor măsuri de regelementare a pietei  produselor  din sectorul 

agricol ; 
11. O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea , administrarea  si exploatarea  pajistilor  permanente  si pentru  

modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1999 
12. Legea nr. 18/1991-privind fondul funciar ; 
13. Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1991- privind fondul funciar ; 
14. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea  dreptului  de proprietate asupra terenurilor  agricole si celor 

forestiere ; 
15. Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile  proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente ; 
16. H.G.R. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire , atributiile si 

functionarea  comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ; 
17. Legea nr. 165/2013 privind unele masuri  pentru finalizarea  procesului de restituire , in natura sau in 

echivalent , a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania ; 
18. H.G.R. nr. 401/2013 de aplicare a Legii nr.165/2013 privind unele masuri  pentru finalizarea  

procesului de restituire , in natura sau in echivalent , a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania ; 
 

 
p.Primar, 
Mihai Ionut Valentin  

 
 
 

 
 

 


