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A  N  U  N  Ţ 

 

Primăria Comunei Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs în data de 

15.02.2018, ora 10,00 –proba scrisă, pentru ocuparea a două posturi vacante de execuţie: un post 

de consilier clasa I, grad debutant şi  un post de referent clasa III, grad debutant –ambele la  

Compartimentul evidenţă agricolă, cadastru, fond funciar şi administrare pajişti în cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  la sediul Primăriei Comunei Budacu de Jos, 

nr.251,judeţul Bistriţa-Năsăud, respectiv 9 ianuarie – 29 ianuarie 2018. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele acte: formularul de înscriere (pus la 

dispoziţia candidaţilor de către Primăria Comunei Budacu de Jos) prevăzut în Anexa nr.3 la HGR 

nr.611/2008; ) curriculum vitae, modelul comun european; copia actului de identitate şi a actelor de 

stare civilă, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecţionări; copia  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă  care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor neceesare ocupării funcţiei publice; certificatul de 

cazier judiciar ;  copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (adeverinţa 

care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice); cazierul judiciar, declaraţia 

pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică; 

(copiile acestor acte se vor prezenta însoţite de documentele originale care se certifică pentru 

conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate). 

 Condiţiile de participare la concurs, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţiile specifice propuse pentru:  

A. postul de consilier clasa I, grad debutant – Compartiment evidenţă agricolă, cadastru, 

fond funciar şi administrare pajişti: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul “Ingineriei 

resurselor vegetale şi animale” sau în domeniul “Ştiinţelor economice” ; 

B. postul de referent cls.III grad debutant – Compartiment evidenţă agricolă, cadastru, 

fond funciar şi administrare pajişti: 

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

Prezentul anunţ precum şi bibliografia  stabilită se afişează la sediul Primăriei Comunei 

Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud şi pe site-ul Primăriei Comunei Budacu de Jos 

www.budacudejos.ro 

 

Bibliografie 

A. postul de consilier clasa I, grad debutant – Compartiment evidenţă agricolă, 

cadastru, fond funciar şi administrare pajişti: 

- Constituţia României; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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- Ordonanţa Guvernului României nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului României nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr.1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii 

nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului României 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, 

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

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului României nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor OUG.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului României nr. 218 / 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 

– 2019; 

-   Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice şi Institutului Naţional de 

Statistică nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

 

 

B. postul de referent cls.III grad debutant – Compartiment evidenţă agricolă, cadastru, 

fond funciar şi administrare pajişti: 

- Constituţia României; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului României nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr.1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii 

nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului României 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, 

- Hotărârea Guvernului României nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor OUG.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului României nr. 218 / 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 

– 2019; 

-   Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice şi Institutului Naţional de 

Statistică nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

- Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării  

regionale şi administraţiei publice nr. 1846/2408 / 2014 privind punerea în aplicare a 

prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Budacu de Jos,  nr. de telefon 

0263-272006. 

 

 

 

      PRIMAR,       SECRETAR, 

SIMIONCA FLORIN-SANDU    VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
 
 

 

 


