JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTOP

Codul Fiscal 16402004
e-mail: primariahartop@yahoo.com
Tel./fax: 0230 545111

ANUNT
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII
PUBLICE de EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI HARTOP
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată în 2007 şi ale HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria
comunei Hârtop organizează concurs pentru ocuparea unor posturi, funcţii publice vacante, în data
de 23 IUNIE 2015 ora 10.00, proba scrisă, interviul urmând a se desfăşura în termen de maxim
5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
FUNCTIILE PUBLICE VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:
Functiile publice de executie vacante din cadrul aparatului aparatului de specialitate al
primarului comunei, Hârtop pentru care se organizeaza concurs sunt:
1. Consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului fond
funciar, registru agricol autoritate tutelara si asistenta sociala - functie de
executie;
2. Referent clasa III grad profesional superior, din cadrul Compartimentului fond
funciar, registru agricol autoritate tutelara si asistenta sociala - functie de
executie
3. Inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului buget,
finante, contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice
4. Referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic,
resurse umane, stare civila, relatii cu publicul
5. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartiment juridic,
resurse umane, stare civila, relatii cu publicul
Condiţiile generale de participare la concursul de ocupare a funcţiilor publice vacante:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007.
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 are capacitate deplină de exerciţiu;

 are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată
pe bază de examen medical de specialitate;
 îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
 nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
CONDITII SPECIFICE, NECESARE OCUPĂRII FUNCTIILOR PUBLICE VACANTE PENTRU
CARE SE ORGANIZEAZA CONCURS:
I Pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de CONSILIER CLASA I GRAD
PROFESIONAL Asistent, din cadrul Compartimentului fond funciar, registru agricol autoritate
tutelara si asistenta sociala - functie de executie;
Conditii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agricol,
silvic, administrativ,economic.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an;
2.Pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de Referent clasa III grad profesional
superior, din cadrul Compartimentului fond funciar, registru agricol autoritate tutelara si
asistenta sociala - functie de executie
Conditii specifice:
- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;
3.Pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional
asistent din cadrul Compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite si taxe, achizitii
publice- functie de executie
Conditii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
administrativ,economic.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an;

4.Pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane, stare civila, relatii
cu publicul - functie de executie
Conditii specifice:
a. Studii medii absolvite cu diplomă cu diplomă de bacalaureat,
b. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 6 luni;
5. Pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, clasa I, grad
profesional asistent din cadrul Compartiment juridic, resurse umane, stare civila, relatii cu
publicul - functie de executie.
Conditii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinte
juridice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an;
Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul - proba scrisă se va desfăşura la data de 23 iunie 2015 la sediul Primăriei
comunei Hartop, proba de interviu - se va desfăşura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise la sediul Primariei comunei Hartop.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, pina pe data de 10 iunie 2015, la
secretarul comisiei de concurs, la sediul Primăriei comunei Hartop .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, după cum urmează:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5

zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs
din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de CONSILIER CLASA I
GRAD PROFESIONAL Asistent, din cadrul Compartimentului fond funciar, registru agricol
autoritate tutelara si asistenta sociala - functie de executie;
1. Constitutia Romaniei ;
2. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. Legea 188/1999 privind statutul functionarului public republicata 2, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ;
5. HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici.
6. Legea nr.98/2009 pentru aprobarea OG 28/2008 privind registrul agricol
7. Legea nr. 17 din 7 martie 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
8. Normele metodologice privind exercitarea de catre MADR a atributiilor ce ii revin pentru
aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014
9. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
10. HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea
în posesie a proprietarilor
11. OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
12. HG nr.78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013.
13. LEGEA nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol
14. Ordinul nr.1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr.
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol.
15. Legea 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicările şi completările acestora.

BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de Referent clasa III
grad profesional superior, din cadrul Compartimentului fond funciar, registru agricol
autoritate tutelara si asistenta sociala - functie de executie
1. Constitutia Romaniei ;
2. Legea administrtiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. Legea 188/1999 privind statutul functionarului public republicata 2, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ;
5. Legea nr.98/2009 pentru aprobarea OG 28/2008 privind registrul agricol
6. Ordonanţa nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor de către
autorităţile publice centrale şi locale
7. Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019
8. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
9. HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea
în posesie a proprietarilor
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicările şi completările acestora.
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite si
taxe, achizitii publice- functie de executie
1.Constitutia Romaniei ;
2.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea 188/1999 privind statutul functionarului public republicata 2, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ;
5. HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici.
6. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Titlul
IX;
7. Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 Titlul IX, cu modificările şi completările ulterioare
8. O.G. 92/2003, republicată - Codul de Procedură Fiscală – Titlul VIII „Colectarea
creanţelor fiscale”
9. Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar – contabile
10. Decretul 209/1976 pentru aprobarea operatiunilor de casa cu modificările şi completările
ulterioare
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările şi
completările acestora.

BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane, stare civila, relatii
cu publicul - functie de executie
1.Constitutia Romaniei ;
2.Legea administrtiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ;
3.Legea 188/1999 privind statutul functionarului public republicata 2, cu modificarile si
completarile ulterioare.
5.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
6. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică
7. Legea arhivelor nationale nr.16/1996, republicată
8. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si
completarile ulterioare
9. H.G.R. nr. 123/2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare.
10. OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările şi
completările acestora.
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, clasa I,
grad profesional asistent din cadrul Compartiment juridic, resurse umane, stare civila, relatii
cu publicul - functie de executie.
1.Constitutia Romaniei ;
2.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea 188/1999 privind statutul functionarului public republicata 2, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ;
5. HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici.
6. Legea 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare
7. Codul civil aprobat prin Legea 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare
8. Codul de procedură civilă aprobată prin Legea 134/2010 r, cu modificările şi completările
ulterioare
9. OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu
modificările şi completările ulterioare
10. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările şi
completările acestora.

