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A N U N Ţ

Primăria Baia de Arama judeţul Mehedinţi , organizează concurs in data de 19.07.2022 
orele 10,00,proba scrisa si 21.07.2022 orele 10,00 proba interviului la sediul Primăriei oraşului 
Baia de Arama, pentru ocuparea a unui post contractual de Referent,studii SSD ,treapta 
IA,perioada nedeterminata d in ; cadrul compartimentului Cadastru,Registru
Agricol,Agricultura din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Baia de Arama 
după cum urmeaza:

CONDIŢII GENERALE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
sa nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor 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;

să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS PENTRU OCUPAREA 
POSTULUI DE REFERENT IA,CAD ASTRU,REGISTRU AGRICOL, AGRICULTURA .

- sa îndeplinească condiţiile de studii respectiv absolvent de studii superioare de scurta durata 
in specialitatea topografie,cadastru si organizarea teritoriului ;

-vechimea in specialitatea studiilor 6 ani.
Concursul pentru ocuparea postul vacant dc Referent IA, are loc in 3 etape succesive, după 

cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere -11.07.2022
b) proba scrisă -19.07.2022
cjproba interviului-21.07.2022

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente:

a) cerere de înscriere ;
b) copia actului de identitate sau orice ait 'document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
djcopia carnetului de munca,conforma cu originalul sau,după caz,o adeverinţa care sa ateste 

vechimea in munca , in meserie si /sau in specialitatea studiilor( unde se cere vechime in 
specialitate);

e) cazierul judiciar;
t) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate;

Actele prevăzute la lit. b), c) d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea.

mailto:primaria_bda@yahoo.com




Bibliografia pentru postul de, Referent IA compartiment Cadastru,Registru 
Agricol,Agricultura.
1. Constituţia României,republicata;
2.0UG 57/2019 privind Codul Administrativ partea Vl-a-Titlul I si II;
3. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati republicata ,cu 
modificările si completările ulterioare;
4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare;
6.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;
7. 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;
8. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
9. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. 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, cu

modificările şi completările ulterioare;
*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită 
în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările 
acestora
Tematica pentru postul de Referent IA ,compartiment Cadastru,Registru 

Agricol,Agricultura.
1 .Constituţia României,republicata;
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

- ParteaVI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual
din administraţia publica si evident personalului plătit din fonduri publice
-TitlulI Dispoziţii generale
-Titlul 11 Statutul funcţionarilor publici
3. Legea 202/2002 privind egalitatea se sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
4. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicata, cu modificările si comletarile ulterioare;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;
7. Capitolul V - Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate din 
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, cu modificările şi completările ulterioare;
8. T itlul I- C apitolul 111- O rganizarea lucrărilor sistem atice de cadastru  în vederea înscrierii în 

cartea funciară din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi ompletările ulterioare;
9. Capitolul II- Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalenta imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
cu modificările şi completările ulterioare;





Dosarele se depun la compartimentul secretariat -  registratura din cadrul Primăriei 
Oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, pana la data de 07.07.2022 orele 16,00 . 
Relaţii suplimentare zilnic între orele 8, 30 - 16,00 la sediul Primăriei oraşului Baia de 
Arama ¡m  la telefon 0252 /381473.

SECRETAR GENERAL,
Curelea Victor Sabin

COMP.R.U-SAL,
Insp.Dragota Marina
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