ANUNȚ
U.A.T. COMUNA SINCAI JUDETUL MUREȘ organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Sincai judetul Mureș.
-INSPECTOR, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului
Agricol, Cadastru Urbanism şi Relati Publice
-REFERENT clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartiment
financiar contabil, resurse umane si achizitii publice
Concursul va avea loc in data de 04 septembrie 2018 ora 10 la sediul U.A.T.
COMUNA ŞINCAI, judeţul Mureș.
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României–partea a III-a
- data, ora şi locul organizării concursului:
-proba scrisă în data de 04 septembrie 2018 ora 1000 la sediul U.A.T. COMUNA
ŞINCAI, judeţul Mureș.
-Proba orala—interviu se va desfasura în data de 05 septembrie 2018, ora 10, la
sediul Primaria SINCAI , str.principala, nr.156.
Condiţiile de participare la concurs:
- condiţii generale:
-Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de a art 54 din Legea nr
188/1999
- condiţii specifice:
Condiţii specifice de participare la concurs: pentru INSPECTOR, clasa I, gradul
profesional debutant,
-Studii universitare abosolvite cu diploma de licenta respectiv studii superioare de lunga
durata absolivite cu diploma de licenta , sau echivalentă;
- cunoştinţe utilizare şi operare PC;
Bibliografia:
1.Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare .
2.LEGEA FONDULUI FUNCIUAR nr. 18/1991 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare .
3.Legea ne 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole si celor forestiere cu modificarile si completarile ulterioare.
4. 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. Lege nr. 165/2013
5 . Hotararea Guvernului 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atributile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului
de proprietate privata asupra terenurilor a modelului si modului de atribuire a titlurilor de
proprietate ,precum si punerea in posesie a proprietarilorMO nr 732/11.0. 2005
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OG NR 28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile ulterioare.
6.Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
28/2008 privind registrul agricol
7.Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
8. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, M. Of. nr.
123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
10. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
12.Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei
publicata in Monitorul Oficial nr. 279 din 21.4.2003 numai Titlul IV conflictul de interese si
regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice.
13.Ordonanta Guvernului nr 27/2002 Privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor
14. Hotararea Guvernului nr 132/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
15. OG NR 28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile ulterioare.
16.Constituţia Romaniei
Condiţii specifice de participare la concurs pentru REFERENT clasa III, grad profesional
Superior
-Studii liceale,respectiv studiii medii liceale,finalizate cu diploma de bacalaureat.
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; minimum 7ani.
Bibliografie;
1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
3. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
4.Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiilor de casă
5.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
6.Hotărarea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale
7.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ( titlul IX Impozite şi taxe locale )
8.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
9.Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală
10.Constituţia Romaniei
Relatii suplimentare: tel 0265/427201 persoana de contact d-nul Onac Dan Cristian

HUZA GRIGORE
Primar
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