
PRIMARIA
COMUNA MEREI
JUDETUL BUZAU
Compartiment resurse umane
Tel.O238l5O9159
offi cd0primariamerei. ro
Nr. 1518/16.02.2018

in conformitate cu prevederile art.57 a1in.(4) din Legea 188/ 1999 privind
Statutul funcfionarilor publici 12, coroborate cu prevederile art.39 a1in.(2) din H.G.

6Ill2OO8 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
'i 

dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Primdria comunei
Merei, Judetul Buz5.u, organizeazA concurs in vederea ocupirii funcliei publice de

executie vacante:
- Inspector, clasa I, grad profesiona.l debutalt, in cadrul compartimentului.

Cadastru, agriculturA, dezvoltare rurali qi fond funciar, din aparatul de

specia-litate a-l Primarului Comunei Merei, Judelul Buzdu.
I. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Pentru inscrierea la concurs, candida{ii vor depune dosarul de concurs 1a

registratura generald a Prim5riei Comunei Merei, zilnic de luni pAnd vineri intre
o."1" 8,30 - 16,00, in termen de 20 zile de la publicarea concursului, in perioada
22.O2.20 L A - L 3.O3.20 1 8.

- selecl.ia dosarelor se va face in perioada 14.03 - 2O.O3.2O18
- proba scrisi va avea loc in data de 27.O3.2OL7, orele 1O,OO, 1a sediul

Primdriei Comunei. Merei din localitatea Merei, nr.91, sala de Eedinle $i festivitefi
- proba de interviu se va susline in data de 3O.O3.2O18, orele 10,OO.

II.CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
II.a) Condilii generale Pentru ocuparea funcliei publlce:
Pentru a participa la concursul de recrutare candidalii trebuie sa indeplineasca,
cumulativ, condi{iile prevazute.de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Functionarilor Publici, cu modificdnle qi completarile ulterioare qi alume:
a) are cetdtenia romAnA si domiciliul in RomAnia;
b) cunoagte limba rom6Lnd, scris 9i vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplind de exercitiu;
e) are o stare de senetate corespunzatoare functiei publice pentru care candideazdL,

atestate pe bazd de examen medrcal de specialitate;
f) indeplinegte conditiile de studii prevezute de lege pentru funclia public6;g)

indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru sivarsirea unei infractiuni contra umanitdtii,
contra statului sau contra autodtetii, infracfiuni de coruptie 9i de serviciu,

infracliuni care impiedica infaptuirea justitiei, infracliuni de fa-ls ori a unei

infractiuni sevarsite cu intentie care ar face-o incompatibild cu exercitarea functiei
publice
i) nu a fost destituiti dintr-o functie publicd sau nu i-a lncetat contractul individual
de muncA pentru moti.ve disciplinarq in ultimii 7 anil
j) nu a desfdsurat activitate de politie politicd, astfel cum este definitd prin 1ege.

II.b) Condtlii specifice :

- studii universitare de licenti absolvite cu diplomd, respectiv studii superioare
de lungd durata, absolvite cu diploma de licenli, in domeniul fundamental
qtiin(e ingineregti, specializarea imbunatdtiri funciare 9i dezvoltare ruralA sau

masuretori terestre qi cadastru
vechime in specialitatea studlllor nu este necesari;



- competenle in domeniul tehnologiei informaliei dovedite cu documente
(atestat, certi{icat, etc.), eliberate de unitdli specializate.

III. DOSARELE CANDIDATILOR trebuie sd con(ini in mod obligatoriu:
a) formularul de inscriere prevSzut in anexa nr. 3 din HotSrArea Guvernului

nr. 61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei
func(ionarilor publici ;

b) curriculum vitae, modelul comun European;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii, certlficatelor qi a1e

atestS. efectuarea unor specializiri qi perfec[ioniri;
eliberati de

9i, dupA caz,

a-ltor documente care

e) copia carnetului de munci gl, dupi caz, adeverlnta
angajator pentru perioada 1ucrat6, care sd ateste vechimea in muncd
in specialitatea studiilor necesare ocupirii funcliei publice;

0 cazlerul judiciar;
g) copia adeverinlei care sE ateste starea de sinitate corespunzitoare,

eliberata cu ie1 mult 6luni anterior derularii concursului de c5.tre medicul de

familie a-l candidatului:
h) declaralla pe propria rispundere sau adeverinta care sa ateste

calitatea sau lipsa ca-1it5tii de lucrd.tor al securitatii sau colaborator al acesteia.
NOTA:

Adeverinlele care au un alt format decat cel preY1zul la lit.e) trebuie sd cuprindi
elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D din H.G.611/2008 9i din care se rezulte

ce1 putin urmatoarele inlormatii: functia/lunctiile ocupata/ ocupate ' nivelul studiilor
solicitate pentru ocuparea acesteia / ace stora, temeiul legal al desfasurarii activitatii,
vechimea in munce acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor'
Adeverinla care atesta starea de sanatate confine, in clar, numdrul, data, numele

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabitit de Ministerul Sdndtdtii
Publice.

copiile de pe actele mentrionate mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de

documentele originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre

secretarul comisiei de concurs, cu exceplia documentului prevezut la lit. c), care se poate

transmite gi in format electronic, la adresa de e-mail office(@primadamerei.roDocumentul
prevazut la lit. 0 poate fi inlocuit.cu o declaralie pe proprie raspundere, cu obligalia de a

completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfdgurdrii
concursului dar nu mai t6.rziu de data Si ora organizArii interviului ln situalia in care

candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informaliilor direct de la
autoritatea sau institulia publicd. competente, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita
potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institulional.

IV. BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS:

Legea nr. 2L5 l2OOl, privind administralia publica locala, cu modificarile qi

completarile ulterioare;
Constitutla Rominiel' republicata,actl)alizatl;
r,egea 18"8/ 1999, privind statutul func(ionarilor publici, cu modi{ic5rile qi

completArile ulterioare;
Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind codul de conduita a funcfionarilor
publici, cu modilicdrile 9i completArile ulterioare;
i"g"" or. 18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar, cu modificariie $i

completarile ulterioare;
Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2OOO

asupra terenurilor agricole si celor
fondului funciar nr. 18 / 1 99 1 si
completirile ulterioare;
Legea nr, 247 ilin 19 iulie 2OO5
justitiei, precum qi unelc mdsuri
ultcrioarc:

pentru reconstituirea dreptului de proprietate
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
aIe Legii nr. 169 I 1997 , cw modificArile qi

privind reforma in domeniile proprietd(ii qi

adiacente, cu modificdrile 9i completArile
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H.G. 89O/4.08.2OOS pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atribufiile qi funclionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privatd asupra terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a
titlurilor de proprietate, precum qi punerea in posesie a proprietarilot, actua)izald,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Legea nr. 7l L996 a cadastrului qi publicitdfii imobiliare, republicatA, cu
modificdrile si completirile ulterioa-re.
Ordlnul nr. 7oo din 9 lulle 2ol4 (* aci)dizat*)privind aprobarea Regulamentului de
avizate, receplie gi inscriere in evrdenlele de cadastru gi carte funciard.
Principalele atribulll conform ligel postului sunt:

1, participa la acliunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei qi

asigurA conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
2. participA la efectuarea md.surdtorilor topogralice pentru punerea in posesie pe

amplasamentele stabilite de comisra localA de aplicare a legilor funciare;
3. intocmeqte procesele verbale de punere in posesie
4. constituie $1 actua-lizeaze evidenla proprietdlilor imobiliare 9i a modificdrilor

acestora:
5. constituie gi actualizeaza impreund cu compa-rtimentul urbanism evidenta

terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
6, delimiteazd exploatalir1e agricole din teritoriul administrativ a1 comunei ;

7. furnizeazd date pentru completarea gi tinerea 1a zi a registrului agricol;
8. organizeazl- sistemul informafional (inclusiv evidenla pe calculator) a1

terrtoriului agricol al comunei Merei, prin cenllalizarea datelor rezultate din
evidenla funciard, registre agricole, anexe qi planuri de parcelare, in vederea
furnizdrii operative a rela(iilor solicitate de persoane fizice, juridice qi

autoritali;
9. urm5Jegte qr rdspunde de modul cum se constituie a-rhiva curenti din

compartimentu I propriu :

10. pregeteQte documentaliile necesa-re pentru analizarea cererilor care i-au fost
repartizate spre solufionare in cadrul qedinlelor Comisier locale Merei;

11. intocme$te referate pe care le inainteaze comisiei judelene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor gi iSi asume
rcsponsabilitatea pentru propunerile cuprinse qi pentru datele inscrise in
fiqele premergitoarc privind: anexa, amplasamentul, suprafata 9i vecinii;

12. sprijlnd primarul qi consilierii locali Ia redactarea proiectelor de hotdLrAri ale

consiliului local 9i dispozi[iilor primarului;
13. realizeazd_ rapoarte de specialitate gi. referate la proiectele de hotdrari ale

consiliului 1ocal, respectiv dispozilii ale primarului ;

14. participd in mod obligatoriu la implementarea sistemului de control
managerial intern;

15. in permanenta va avea respect fafi de lege qi loia-litate fa{d de interesele
institutiei;

16. acordd asistente de specialitate cetatenilor pentru rezolvarea problemelor de
fond funciar:

17. verifici gi avtzeazd schilele topo intocmite pentru pentru terenurile de pe raza
UAT Merei prezentate de Persoane Fizice Autorizate privind intocmirea de cdrti
funciare;

18. pune in aplicare dispozitiile legii cadastrului qi ale ordinelor emise de ANCPI

care intra in competenta comisiei locale de fond funciar Merei precum 9i cele

reglementate de Legea 165/ 20 13, privind masurile pentru ltnalizarea
procesului de restituire, in nature sau prin echivalcnt, a imobrlelor preluate in
mod abuziv in perioada regimului comunist in RomAnia

19. este membru al comisiei locale de fond funciar
Date contact secretar comisie concurs Precup Silvia,
te1/ fax. 0238 / 509 1 59, int. 1 23, e-mail offi ce@primariamerei ro.
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inspector,


