
PRIMARIA COTOFENII DIN FATA
Judetul Doli

Strada Colofenil or nr. 442,
Cod pogtal:207013, Cod fiscal : L639790A

e-mail : cotofeniidinfata@gmail.com
Tel/fax: 0251./446598

ANUNT

)rN FA.TA

organizeazd. concurs de recrutare pentru ocuparea afunc(iei publice de execulie
acantez

1. Inspector, clasa l, grad profesional Superior in Cadrul
Compartimentului Agricol.

Concursul constd in trei etape: seleclia dosarelor de inscriere, proba scrisd gi
interviul.

Proba scrisi se va organiza in data de 22 februarie 2021, ora 10.00 la sediul
Primiriei Colofenii din Fa!i, judeful Dolj, sala consiliu.

Interviul se va organiza, in conformitate cu preveclerile art.56 din Hotdrdrea
Guvernului nr.61112008 pentru aprobarea normelor privind orgaruzarea qi
denroltarea carierei func{ionarilor publici, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, in termen de maximum 5 zile lucrdtoare de la data suslinerii probei
scriseo la sediul Primdriei Colofenii din Fa!6, judeful Dolj, str. Cotofenilor , nr. 442.

in vederea participdrii la concurs, candida{ii vor depune dosarele de inscriere
la concurs in termen de 20 de zile de la data public6rii anunfului pe pagina de
intemet a institufiei qi pe site-ul Agenliei Nafionale a .Funcfionarilor Publici, in
perioada 22.01.2021-10.02.2021 (inclusiv), la sediul Prirnariei Cotofenii din Fata,
judetul Dolj.

Adresa de corespondenld: comuna Cotofenii din Fata, str. Cotofenilor, nr. 442,
judetul Doj, tel/fax :025 | I 446598.

E-mail : cotofeni idinfata@ gmail. com

Persoana de contact - Nilu Alin Cosmin - consilier juridic
Tel:0251446598.

Nr.288 din 22.01,2021



CONDITII DE PARTICIPARE:

Condi(ii generale prevdzute de lege pentru participarea la concurs:

Orice candidat trebuie sd indeplineascd condiliile pt:evdz:ute de art. 465 din
Ordonanla de Urgen\d a Guvernului tt.5712019 privind Codul administrativ, cu
completdrile ulterioare :

a) arecetdlenia romdnd gi domicitiul in Romdnia;
b) cunoagte limba rom6n6, scris gi vorbit;
c) are v6rsta de minimum 18 ani implinili;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) este apt din punct de vedere medical qi psihologic sii exercite o funcliei
publicd;

f) indeplinegte condiliile de studii qi vechime in specialitate prevdzutede lege
pentru ocuparea func{iei publice;
g) indeplinegte condiliile specifice, conform fiqei postului, pentru ocuparea
funcliei publice;
h) nu a fost condamnatd pentru sdvdrgirea unei infrac{iuni contra umanitSlii,
contra statului sau contra autoritdtii, infracfiuni de complie sau de serviciu,
infracliuni care impiedicd infdptuirea justiliei, infracfiuni de fals ori a unei
infracfiui sdvdrgite cu intenlie care ar face-o incompatibilS cu exercitarea funcliei
publice, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau discrimin area faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funclie publtici sau de a exercita
profesia ori activitatea in executarea cdreia a sdvdrgit f,tpta,prin hotdr6re
judecdtoreascd definitive, in condiliile legii;
j) n,, a fost destituitd dintr-o functie publicd sau nu i-a incetat contractul
individual de muncd pentru motive disciplinare in ultirnii 3 ani;

k) nu a fost lucrdtor al SecuritSlii sau colaborator al acr:steia, in conditiile
prevdzute de legislalia specificd.

Condilii speciftce pentru participurea la concurs:

- studii universitare de licenfi absovite cu diplomi de licen{i sau echivalenti
in domeniul : Inginerie geod ezicill specializarea : Misrnritori terestre gi
cadastru.
- vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani.
Durata normald a timpului de lucru este de SVzi,respectiv 4Oh/saptamand.

DOSARUL DE iNScnrnRE LA CONCURS trebuie sd conlina in mod
obligatoriu documentele prevdzute Ia art.49 din Hotdrdrea Guvernului nr.6l ll200}
pentru aprobarea normelor,privind organizarea gi dezvoltarea carierei func{ionarilor
publici, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:



a)formularul de inscriere prev azut in anex a nr. 3 ;

b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta

efectuarea unor specializari si perfectionari ;

e)copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator
pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in
specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

f)copia adeverintei care atesta starea de sanatate coresputuatoare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al
candidatului;

h)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoarepentru efort
ftzic, in canil functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea
unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaz:a prin proba suplimentara;

i)cazieruljudiciar;
j)declaratia pe propria raspundere sau adeverint a care sa. ateste calitateasau lipsa

calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia." Copiile
documentelor solicitate, se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de secretarul comisiei
de concurs.

BIBLIOGRAFIE

1. Constitutia Romdniei, republicatd;

2. OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare:

-PARTEA a Y-a Reguli specifice privind propriel.atea publicd qi priv atd a

statului sau a unitSlilor administrativ-teritoriale;

-PARTEA a VI-a Statutul funcfionarilor publjici, prevederi aplicabile

personalului contractual din administralia publicd qi evidenla personalului

pldtit din fonduri publice - Titlul I - Dispozilii generarle;

-PARTEA a VI-a Statutul funclionarilor publici, prevederi aplicabile

personalului contractual din administralia publicd gi evidenla personalului

pldtit din fonduri publice - Titlul II - Statutul funcjionarilor publici;

3. ORDONANTA GUVERNULU nr. 13712000 privind prevenirea si

sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu morJificarile qi complet6rile

ulterioare;

4. LEGEA nr.20212002 privind egalitatea de sanse si rle tratament intre femei si

barbati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;



5' ORDONANTA GUVERNLILUI nr. 2812008 pri,vind registrul agricol, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;

6' HOTARAREA GUVERNTILUI nr. 77712016 privind structura, organizarea
si functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale;

7' LEGEA w.7 din 13 martie 1996 a cadastrului qi a publicitalii imobiliare, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

8' ORDIN nr. 2891147/7.325/43711.136/1.588/312017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind modul de compl etarc a registrului agricol pentru perioada
2015-2019 emis de MINISTERUL AGRICULTURJI gI DEZVOLTATI
RURALE, MIMSTERUL AFACERILOR INTI]RNE, MIMSTERUL
DEZV OLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUB LICE $I F9NDURIL9R
EIIROPENE, MIMSTERUL FINANTELOR PU]LICE, INSTITUTUL
NATIONAL DE STATISTICA, AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA

g' LEGEA nr. l8/lggl a fondului funciar, cu morlificdrile qi completdrile
ulterioare;

10' LEGEA nr' 17/2014 privind unele mdsuri de reglementare a vdnzdrii
terenurilor agricole situate in extravilan qi de modifi cal:e a Legii nr. 26g/2001
privind ptivatizarea societdlilor ce defin in administrare terenuri proprietate publici
qi privatd a statului cu destinatie agricold gi infiin[areaAgel{iei Domeniilor Statului,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

11' LEGEA nr' 5011991privind autorizarea executdrii lucrarilor de construc{ii
(republicati), cu modifi c6rile qi completdrile ulterioare;

L2'LEGEA nr' 350/2001 privind amenajarea teritoriului qi urbanismul, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare.

NotS: La studierea actelor normative
vedere toate republicdrile, modificdrile si
publicdrii anunfului de concurs.

din bibliografie, candidafii vor avea in
completdrile intervenite p6nd la data

UDIU


