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ANUNT

Primaria comunei Vultureni, judetul Bacau, organizeaza concurs de recrutare in 
conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 611/2008 privind dezvoltarea carierei functionarilor publici, 
cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ si 
ale Legii nr.203/2020 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 55/2020 privind uncle masuri 
pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea functiei 
publice de executie vacante pe perioada nedeterminata de „CONSILIER” - clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului Agricol al comunei Vultureni.

1. Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

2. Probele stabilite pentru concurs sunt', selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.

3. Conditiile de ocupare a unei functii publice sunt:
a) are cetajenia romana §i domiciliul in Romania;
b) cunoa§te limba romana, scris §i vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani implinip;
d) are capacitate deplina de exercijiu;
e) este apt din punct de vedere medical sa exercite o func|ie publica. Atestarea starii de 

sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie.
f) indepline§te conditiile de studii §i vechime in specialitate prevazute de lege pentru 

ocuparea functiei publice;
g) indepline§te conditiile specifice, conform fijei postului, pentru ocuparea functiei 

publice;
h) nu a fost condamnata pentru savar$irea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica 
infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savar§ite cu intense care ar l'ace-o 
incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situafiei in care a intervenit reabilitarea, 
amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o fimctie publica sau de a exercita profesia ori 
activitatea in executarea careia a savar§it fapta, prin hotarare judecatoreasca defmitiva, in 
conditiile legii;

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de 
munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de 
legislatia specifica.
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4. Conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice sunt:
- studii universitare cu diploma de licenja, respectiv studii superioare de lunga durata 

absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea agronomie, zootehnie sau 
horticulture.

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 7 ani.
5. Desfdsurarea concursuhii:
Anuntul va fi publicat in data de 06.01.2023 pe site-ul institutiei noastre 

http://www.comunavultureni.ro, la avizierul din incinta unitatii si intr-o publicatie locala.
- Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Vultureni, 

judetul Bacau, in perioada 06.01 - 25.01.2023.
- Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa confina, in mod obligatoriu, documentele 

prevazute de art. 49, alin. (1) din Hotararea Guvemului nr. 611/2008 respectiv:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor care atesta nivelul de studii;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei 

publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca sau a adeverin|ei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrata, care sa ateste vechimea in munca §i in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) copia adeverinjei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judicial"
i) declarajia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din 

formularul de inscriere, sau adeverinja care sa ateste lipsa calita{ii de lucrator al Securitajii sau 
colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legisla^ia specifica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de 
documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul 
comisiei de concurs.

- Proba scrisa se va organiza la sediul Primariei comunei Vultureni, judetul Bacau, in data 
de 08.02,2023, ora 10.00.

- Sustinerea probei interviului se va comunica odata cu afisarea rezultatelor la proba 
scrisa.

- Datele de contact ale institutiei sunt: Comuna Vultureni, sat Vultureni, judetul Bacau, 
telefon/fax: 0234 285100/0234 285088, e-mail: office@comunavultureni.ro, persoana de contact 
-referent principal: Rosea Andreea-Elenanr, mobil: 0761782694.

6. Bibliografie
1. Constitutia Romaniei, republicata
2. Titlul I §i II ale partii a Vl-a din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019, cu

modificarile §i completarile ulterioare,
3. Ordonanta Guvemului nr. 137/2000 privind prevenirea §i sanctionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de §anse §i de tratament intre femei §i barbati,

republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.
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5. Legea nr. 18/19.02.1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

6. Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 
terenurilor agricole situate in extravilan §i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societa|ilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica §i privata a statului cu 
destinape agricola §i infiintarea Agen|iei Domeniilor Statului

7. H.G. nr. 890/04.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
constituire, atribujiile §i functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 
asupra terenurilor, a modelului §i modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum §i 
punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Legea nr. 17/07.03.2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii- 
cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societafilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate 
publica si privata a statului cu destinafie agricola si infiintarea Agenfiei Domeniilor 
Statului;

9. Legea nr. 165/16.05.2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, 
in nature sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist 
in Romania;

10. H.G. nr. 401/19.06.2013 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in nature sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

7, TEMATICA:

1. Drepturile si Libertatile Fundamentale.
2. Titlul I - Dispozitii generale,

Titlul II - Statutul functionarului public ale parti i a Vl-a.
3. Capitolul I - Principii si definifii,

Capitolul II - Dispozitii generale.
4. Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la 

luarea deciziei.
5. Capitolele: I, 11. Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX si X.
6. Titlull,

Titlul II.
7. Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor 

pentru satabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si 
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a 
proprietatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Titlull,
Titlul II.

9. Capitolele: I, 11, III, IV, V si VI.
10. Norme de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 

restituire.

PRIMAR,


