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ANUNȚ CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ
Comuna Bodești organizează concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante
de consilier, clasa I, grad profesional asistent, norma intreaga de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana, în
cadrul Compartimentului agricol, fond funciar și cadastru din aparatul de specialitate al primarului
comunei Bodești,
Conditii de desfasurare a concursului:
Concursul se va desfașura la sediul Primariei Comunei Bodești din Str. Ștefan cel Mare nr.
104, sat Bodești, comuna Bodești, județul Neamț conform datelor stabilite.
a) Denumirea funcției publice de execuție vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID post: 210040
b) Probele și datele stabilite pentru concurs:
Proba scrisă – 17.12.2021, ora 13:00;
Interviu – în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
c) Condiții de participare la concurs:
Condiții generale:
- Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:
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;
este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către
medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul
unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru
ocuparea funcţiei publice;
îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei
publice;
nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în
condiţiile legii;

nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică.
Condițiile specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în stiinte
administrative sau agricole;
- vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice – minimum 1 ani.
d) tematica concurs
- reglementări privind funcția publică;
- reglementări privind administrația publică;
-reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminarea;
- reglementări privind transparența și liberul acces la informațiile de interes public;
- reglementări privind fondul funciar;
- reglementări privind registrul agricol.
d) bibliografie concurs:
1. Constitutia Romaniei, republicată;
2. partea a III-a, partea a V-a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a, din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare 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;
5.Legea fondului funciar nr. l8/l99l, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997;
7. Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989*), cu modificările și completările ulterioare;
8. Regulamentul 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 aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 890/2005;
9. Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 –
2024 aprobate prin Ordinul nr. 25 din 23 ianuarie 2020 a Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Bodești, strada
Ștefan cel Mare, nr. 104, în termen de 20 zile de la data afișării anunțului, in perioada 16.11.2021 6.12.2021.
Persoana de contact privind concursul: Barna Andreea-Mihaela, referent 0752641396.
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