ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI TODIRENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, cu sediul în
localitatea Todireni, județul Botoșani, reprezentată prin primar Toma Petru,
organizează concurs conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcției publice de
execuție vacante de:
Consilier I superior din cadrul compartimentului Registru agricol, cadastru și
agricultură al aparatului de specialitate al primarului comunei Todireni, judeţul
Botoşani - 1 post
Concursul se va desfășura în data de :
- 22 aprilie 2019, ora 10:00 - proba scrisă,
- 24 aprilie 2019, ora 10:00 - interviul , la sediul Primăriei comunei Todireni.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
Condiţii generale:
- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările
ulterioare.
Condiţii specifice:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul
cadastru, fond funciar ;
- Cunoștințe operare pe calculator : Microsoft Office;
- să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor ;
Cunoștințele de operare pe calculator se testează în cadrul ambelor probe,
respectiv în cadrul probei scrise, din data de 22.04.2019 și a probei interviului din
data de 24.04.2019. Totodată menționăm că nivelul cunoștințelor de operare pe
calculator este: nivel de bază.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Todireni, județul Botoșani.
Bibliografia se afișează la sediul Primăriei comunei Todireni, județul Botoșani.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Todireni, județul Botoșani,
persoana de contact: Andriș Maria-Magdalena, telefon: 0231/574791 sau
0760685309, fax: 0231/574791, e-mail : cltodireni@gmail.com .
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BIBLIOGRAFIA
Pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier superior din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Todireni, judeţul Botoşani
1. Constituția României;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu
modificările şi completările ulterioare ;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,
republicata;
5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;
7. Ordonanța 28/2008 privind Registrul agricol, cu modificările și completările
ulterioare;
8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol;
9. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii, justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente , cu modificarile si completarile
ulterioare;
10. Legea H.G. nr. 890/2005 privind Regulamentul privind procedura de
constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a
titlurilor de proprietate , precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
11. 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 ;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in
vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pâna la data
depunerii dosarelor de concurs.
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