ANUNT
Primaria comunei Livezile, organizează concurs, la sediul Primariei comunei Livezile,
Judetul Alba, pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacante de referent, grad
profesional asistent, la Biroul Registru Agricol, din aparatul de specialitate al primarului
comunei Livezile, judetul Alba.
Conditii de participare la concurs:
- studii medii in domeniul agricol, specialitatea agronomie, zootehnie, necesare
ocupării postului
Conditii specifice:
- vechime minima in specialitatea studiilor absolvite necesare ocuparii postului de
minim 6 luni
Conditii specifice:
- cunostiinte de operare pe calculator
Concursul va avea loc in data de 29 martie 2016, ora 10.00- proba scrisa.
Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 18 martie 2016 orele
15.00 la secretariatul Primariei comunei Livezile si va contine in mod obligatoriu urmatoarele
documente:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de studii care sa ateste specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice;
d) cazierul judiciar;
e) adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
f) declaratie pe propria răspundere că nu a efectuat activităti de politie politică
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însotite de documentele originale sau
copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se
obţin la telefon 0258-868120 sau la sediul Primariei Comunei Livezile.
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Bibliografia pentru functia de agent agricol:
1. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind registrul agricol;
5. Legea 98/2009 pentru aprobarea O.G. 28/2008 privind registrul agricol;
6. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada
2015-2019;
7. Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare
a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
8. Ordonanta 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de
catre autoritatile publice centrale si locale;
9. Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurile
agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2011 privind privatizarea
societatilor comerciale ce detin in administarare terenuri proprietate publica si privata a statului
cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniului Statului;
10. Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire , in natura
sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in
Romania;
11. Norme metodologice privind exercitarea de catre Ministerul agriculturii si dezvoltarii
rurale a atributiilor ce ii revin pentru aplicarea Titlului I din legea nr. 17/2014;
12. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
13. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atributiile si functionarea comisiilor precum si stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in
posesie a proprietarilor;
14. Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor
din sectorul agricol si ale Ordinului nr. 1846/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor
art.5 alin 1 din Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei
produselor din sectorul agricol;
Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicarile si completarile acestora.
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