
PRIMĂRIA COMUNEI SĂGEATA                                                                        
Județul Buzău, Comuna Săgeata 
Telefon: 0238-781168                                                                   
e-mail : prim_sageata@yahoo.com 
  

Nr.  512/14.01.2022 
 
 

ANUNȚ CONCURS 
 
 Primăria Comunei Săgeata, judeţul Buzău, organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante: 

1) INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal în cadrul 

compartimentului registrul agricol si fond funciar ( ID 425061 ) 

Data afisării concursului: 08.02.2022 

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Săgeata, judeţul Buzău, 

în data de 11.03.2022, ora 10:00 – proba scrisă. 

 Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în perioada 08.02.2022- 

28.02.2022 (inclusiv) la  sediul Primăriei Comunei Săgeata, judeţul Buzău. 

 Concursul se desfăşoară după cum urmează : 

         - selecţia dosarelor – perioada 01 

.03.2022 - 07.03.2022 

- proba scrisă – 11.03.2022 

- interviul – se susține de regulă într-un termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se 

afișează obligatoriu odată cu afișarea rezultatului probei scrise. 

Date contact persoana responsabila:  

Petrache Elena – secretar general 

Tel.0238/781.168 

E-mail: prim_sageata@yahoo.com 

 Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice prevăzute de art. 

465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare sunt: 

a. are cetăţenia română şi domiciliul în România;   

b. cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;   

c. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;  

d. are capacitate deplină de exerciţiu;  

e. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. 

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de 

specialitate, de către medicul de familie;  



f. îndeplineşte condiţiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de 

lege pentru ocuparea funcției publice;   

g. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracțiuni de corupție și de 

serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracțiuni de fals 

ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție fapte de corupţie sau a unei  

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a  intervenit reabilitarea, 

amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei.  

h. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita 

profesia ori activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, în condițiile legii. 

i. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani. 

j. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin 

lege. 

 

    Condiţii specifice: 
 

    -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau 

echivalenta în domeniul horticultură, specializarea horticultură;    

    - vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani. 

    - durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi respectiv 40 ore pe 

săptămână 

    

 Atribuții: 
 
- ţine evidenţa registrelor agricole conform H.G. nr.1632/2009 privind 

completarea Registrelor Agricole;  

- operează în registrul agricol titlurile de proprietate ale persoanelor fizice şi 

juridice;  

-  ţine evidenţa cererilor depuse de cetăţeni conform Legii nr.18/1991 

modificată şi completată prin Legea nr.169/1997, în vederea reconstituirii 

dreptului de proprietate;  

- eliberează adeverinţe, la cererea cetăţenilor, din registrele agricole, în vederea 

dezbaterilor succesorale, în vederea vânzării de imobile şi terenuri, în vederea 

întocmirii dosarului de ajutor social; 

- după analiza în comisia de aplicare a Legii fondului funciar, răspunde 

contestaţiilor făcute de cetăţeni,conform hotărârii acesteia ;  



- înaintează răspuns ca urmare a citaţiilor, adreselor înaintate organelor 

judecătoreşti, în vederea soluţionării litigiului în cauză ;  

- înregistrează în evidenţele registrului agricol, cu avizul secretarului 

contractele de vânzare cumpărare , conform Ordonanţei nr.1/1992.  

-  orice modificare în registrele agricole va fi făcută numai cu avizul scris al 

secretarului ;  

- înregistrează în evidenţele registrului agricol, cu avizul secretarului, 

sentinţele civile emise de judecătorie ; 

-  furnizează date din registrele agricole numai persoanelor îndreptăţite – 

titular, moştenitori legali, testamentari, abilitaţi prin hotărâre 

judecătorească, curatori sau alte organe ; 

-  Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de superiori pe cale ierarhică 

 

În vederea participării la concurs , candidaţii depun dosarul de concurs, care 

trebuie să conţină, în mod obligatoriu următoarele documente, şi anume : 

- formularul de înscriere; 

- curiculum vitae, model comun european 

- copia actului de identitate; 

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

- cazier judiciar; 

- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 

familie al candidatului; 

- declarație pe propia răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea 

sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colobarotor al acesteia; 

- copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberată de 

angajator pentru perioada lucrată , care să ateste vechimea în muncă. 

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul 

general al comunei .  

 

BIBLIOGRAFIE 

 

- Constituţia României, republicată ,M.O partea I nr.767/2003, 

 -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, Partea a III a şi Partea a VI a Titlul I şi II       



-Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

      - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      - Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;  

     - Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

     - Ordinul nr. 37/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.  

     - Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind Registrul Agricol pentru 

perioada 2020-2024;  

      -Legea nr. 17 din 7 martie 2014privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri 

proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 

Agenției Domeniilor Statului 

     - Hotărârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

     -Ordonanţa 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, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

     - Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

     - Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România. 

 

TEMATICA 

- Constituţia României, republicată ,M.O partea I nr.767/2003, 

 -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, Partea a III a şi Partea a VI a Titlul I şi II       



-Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

      - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      - Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;  

     - Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

     - Ordinul nr. 37/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.  

     - Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind Registrul Agricol pentru 

perioada 2020-2024;  

      -Legea nr. 17 din 7 martie 2014privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri 

proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 

Agenției Domeniilor Statului 

     - Hotărârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

     -Ordonanţa 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, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

     - Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

     - Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România. 

 

PRIMAR, 

SORIN TĂNASE  

 


