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A N U N Ţ 
 

 Primăria Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi organizează concurs în data de 26 

septembrie 2016, ora 10°° - proba scrisă şi în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei 

scrise - interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent în cadrul Compartimentului Fond Funciar și Registrul Agricol. 

 Condiţii de studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent. 

 Condiţii de vechime: minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării 

funcției publice. 

 Detalii la telefon 0232/292438 – Chiciuc  Adriana, secretar comisie. 

 
Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:  

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

d) copia carnetului de muncă (din care să rezulte vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei publice), sau 

e) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcţiei publice (model conform ORDIN nr. 192/2013 al ANFP pentru aprobarea formatului standard al 

adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor); 

f) cazierul judiciar; 

g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică. 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii 

legalizate. 

 

BIBLIOGRAFIA : Conform Anexei de mai jos. 

 

Dosarele vor fi depuse până la data de 12 septembrie 2016 

orele 14,00 la secretariatul comisiei.  
 

PRIMAR , 

 

VIOREL ILIE 
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Anexa la anunț nr. 5294/RG/24.08.2016 

 

 
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent  

în cadrul Compartimentului Fond Funciar și Registrul Agricol. 

 
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi 

funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

11. H.G. nr. 401/2013 de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Hotărârea nr. 175/2016 a Comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Iaşi; 

13. Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Ordin nr. 734/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2015-2019; 

15. Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de 

către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare. 

                                             

 

 

PRIMAR , 

 

VIOREL ILIE 
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