
R O  M A N I A  
JUDETUL GALATI 
COMUNA PRIPONESTI 
NR.2585/07.07.2021 

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI 
, , , 

DOMNULUI PREŞEDINTE 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

- art. li din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19

vă înştiinţăm cu privire la organizarea concursului de recrutare, 

1. referent clasa III, grad profesional SUPERIOR functie publica de executie in
cadrul Compartiment Registrul agricol al Comunei Priponesti, judetul Galati

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3. probă suplimentară - nu;
4. pe data de 30.08.2021, ora 10:00 la sediul Primariei comunei Priponesti va avea loc

proba scrisa;
5. Proba orala- Interviul se va sustine în termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei

scrise la sediul primariei condiţiile de participare:
6. studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
7. vechime în specialitate: minimum 7 ani.
8. perioada de depunere a dosarelor de concurs 27.07.2021-16.08.2021 ;
9. data afişării anunţului - 27.07.2021 ;
10. dosarelor de concurs vor fi depuse la registratura primariei comunei Priponesti, judetul

Galati.
11. persoana de contact Popa Nela, referent Compartiment Impozite si taxe

tel/fax - 0760.611.403/0236.33 7 .313,
email - priponesti@gl.e-adm.ro

1 O.Bibi iografie/tematica 

I. Constitutia Romaniei.
2. .U.O. nr. 57/2019 privind Codul Admini tratlv ,titlul I sl ll al partli a VI a
3. .O. 137/2000 privind prevenirea sl sanotlonarea tuturor formelor de dl orlmlnur ,r publioutn; 
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament Intre femei sl barbatc ,republicata;
5. 00 nr. 28/2008 aprobata prin Legea nr. 98/2009 privind Registrului Agricol cu modiftcurile si

completarile ulterioare. 
6. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile st

completarile ulterioare.

7. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente s1
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
8. OG nr. 33/2002 aprobata prin Legea 223/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si
adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.
9.Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare;
I 0.H.G.985/2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 2020- 2024.



11. Legea nr.17/2004 privind unele masuri de reglementare a vanzarii- cumpararii terenurilor

agricole situate in extravilan.
12.Ordinul MADR nr.311/2020 privind aprobarea normelor motodologice pentru aplicarea titlului I
din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor
agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor
comercfiale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie

Agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Nota: Tematica va cuprinde bibliografia integral 

Cu stimă, 

PRIMAR 

LUCIAN BORZA 




