JUDEŢUL MEHEDINŢI
PRIMĂRIA COMUNEI BREZNIŢA OCOL

ANUNŢ
Primăria Comunei Brezniţa Ocol organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie, vacante, de Consilier clasa I, grad debutant şi Consilier
clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Integrare Europeană
şi Agricultură, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru şi Administrarea
Domeniului Public.
Condiţii specifice Consilier clasa I, grad debutant:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent –
COR 216504
Condiţii specifice Consilier clasa I, grad superior:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent
– COR 213225
- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Brezniţa Ocol, din
Localitatea Brezniţa Ocol, în data de 27 decembrie 2016, ora 1000 - proba scrisă şi în
data de 29 decembrie 2016, ora 1200 - interviul.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Comunei Brezniţa Ocol în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului 25 noiembrie 2016, în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a şi vor conţine în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei
Comunei Brezniţa Ocol şi pe portalul posturi.gov.ro.
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 14.12.2016 ora 1600.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Brezniţa Ocol
şi la telefon nr. 0252 210 146.
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BIBLIOGRAFIE,
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE DE CONSILIER
CLASA I, GRAD DEBUTANT

1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală;
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, actualizată;
5. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată,
actualizată;
6. Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Ordinul nr.534/2001 - privind aprobarea Normelor Tehnice pentru introducerea cadastrului
general, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr.108/2010 – al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea regulamentului
de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul Cadastrului, al
geodeziei, al topografiei, al fotogrametriei şi cartografiei, cu modificările şi completările
ulterioare;
9. Ordinul nr.634/2006 – al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea regulamentului
privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea
înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
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BIBLIOGRAFIE,
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE DE CONSILIER
CLASA I, GRAD SUPERIOR

1. Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală;
2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, actualizată;
5. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată,
actualizată;
6. Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar, republicată actualizată;
7. Legea nr. 169/1997 – privind reconstituirea dreptului la proprietate;
8. O.U.G nr. 7/1996 – privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare;
9. Legea nr. 1/2000 – pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi cele forestiere;
10. Legea nr. 247/2005 – privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei;
11. Legea nr. 17/2014 – privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor situate în extravilan;
12. Legea nr. 165/2013 – privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură
sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului communist în
România;
13. Ordinul nr. 719/2014, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului
I din Legea nr.17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
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