
Titlu concurs :

Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional) 
   - (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

Data probă scrisă :

Data probă suplimentară :

Condiții de participare (studii, vechimea în specialitatea studiilor, alte condiții specifice):

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării 
concursului se afișează  pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea 
special creată 

 
în acest scop.

Instituție :

Ora probă scrisă :

Tip probă suplimentară  și nivel :

- Probă IT

- Probă limba straină

- Alte probe suplimentare

* 

* Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a 
II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de 
lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi 
specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.  

**Bibliografie obligatorie stabilit  ă conform art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.



Loc de desfășurare concurs :

Observații concurs : 
Locul, data publicării
anunțului și perioada de
depunere a dosarelor

Persoana de contact
- Nume și prenume 
- Funcția publică deținută 
- Telefon și fax 
- e-mail


	Text12: 4. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – PARTEA a III-a Administraţia publică locală: TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL V Autorităţile administraţiei publice locale: Cap. I; Cap. II, Cap. III și Cap. IV,  Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziții generale; TITLUL II Statutul funcţionarilor publici; PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă;5. Ordonanța de urgență nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;6. Ordin MADR nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024*.7. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;8. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
	Choice1: [Nu]
	Choice3: [Nu]
	Text4: 
	Text1: 473442 Consilier I principal - Compartiment registru agricol, fond funciar si urbanism-  condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;-  candidații vor avea studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă - minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
	Text2: PRIMARIA COMUNEI MULTENI
	Text3: concurs de recrutare functie publica de executie vacanta in afara Agentiei
	Text5: 473442 Consilier I principal - Compartiment registru agricol, fond funciar si urbanism
	Text7: -
	Text9: 26 august 2021
	Text10: 10
	Text6: 
	Text11: - Dosarele  vor conține documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și  completările  ulterioare  și se  pot  depune  în perioada 26.07 – 16.08.2021.  Concursul se va publica în data de 26.07.2021 pe pagina ANFP București și pe pagina de internet a Primăriei Comunei Munteni.    - Data  organizării   concursului:               - 26.08.2021,  ora  10.00  -  proba  scrisă iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare.Persoană de contact:Pintilie Cristian - secretar general al Comunei Munteni0236820126, fax: 0236832644   e-mail: munteni@gl.e-adm.ro
	Text8: SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI MUNTENI, JUDETUL GALATI
	Text15: Bibliografia/ tematica: **
1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
	Text16: Notă: În continuare se va înscrie  bibliografia/ tematica domeniului specific de activitate.


