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Nr. 5918 / 15.06. 2021
PRIMĂRIA COMUNEI FRÂNCEȘTI
ANUNȚĂ
Având în vedere prevederile art. 618 alin 3), alin 10) din OU nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, art. II din Legea nr. 203 /
2020 pentru modificare și completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei,
Primăria comunei Frâncești
organizează în ziua de 16 iulie 2021, ora 10 la sediu din comuna Frâncești,
CONCURS DE RECRUTARE
Pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante (3 Funcții) din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Frâncești, județul Vâlcea
‐
‐
‐

Consilier Principal – compartimentul Registru agricol, Agricultură, Cadastru
Consilier Asistent – compartimentul Registru agricol, Agricultură , Cadastru
Consilier juridic asistent – compartimentul Juridic
Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Frâncești si va avea 3 etape:

-

selecţia dosarelor de înscriere;

‐
-

proba scrisă;
interviul.

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data publicării pe site‐ul Primăriei
Frâncești și pe site‐ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ( 16.06.2021‐
05.07.2021).
-

Proba scrisa va avea loc pe data de 16.07.2021, orele 10,00, la sediul Primăriei
comunei Frâncești.

-

Proba de interviu va avea loc pe data de 19.07.2021, orele 10, la sediul Primăriei
comunei Frâncești

Pentru a participa la concursul de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie
vacante, nominalizate mai sus participanții trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și următoarele
condiții specifice:
1. pentru Consilier , clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul Registrul Agricol,
Agricultură, Cadastru
- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul
agronomie, cadastru, mediu, horticultură
- minimum 1 an vechime în specialitate necesare exercitării functiei publice
2. pentru Consilier , clasa I, grad profesional Principal, Compartimentul Registrul Agricol,
Agricultură, Cadastru
- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul
agronomie, cadastru, mediu, horticultură
- minimum 5 ani vechime în specialitate necesare exercitării functiei publice
3. pentru Consilier juridic, clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul Juridic
- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul
juridic
- minimum 1 an vechime în specialitate necesare exercitării functiei publice

Dosarul de concurs
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
-

Cerere participare concurs formularul de înscriere anexa 3;
Curiculum vitae, model european;
Copie acte studii care să ateste nivelul studiilor,
Copie xerox carte identitate,
Adeverință 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 alte unități sanitare abilitate
- Cazier judiciar
- Declarația pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al
Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația
specifică
Data limită de depunere a dosarelor: 05.07.2021, orele14,00.
Depunerea documentelor se face la Compartimentul resurse umane, din cadrul
Primăriei comunei Frâncești într‐un dosar plic, în perioada 12.06.2021‐01.07.2021,
inclusiv, iar copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoțite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs

Bibliografie generală:
-

Constituţia României.
Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ
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

Tematica generală:
-

-

Constituţia României.
Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ
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

1.Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Registrul Agricol,
Agricultură, Cadastru
Bibliografie:
- Legea fondului funciar nr. 18/1991
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justitiei, precum
si unele masuri adiacente
- Legea nr. 231/ 2.08.2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991
- Legea 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
- Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
- OUG 27/2002 privind petițiile
-OUG. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări
prin -Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
- Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si
completările ulterioare;.

- OUG. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului
electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional
al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificările
ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
Tematica
- Legea fondului funciar nr. 18/1991
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justitiei, precum
si unele masuri adiacente
- Legea nr. 231/ 2.08.2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991
- Legea 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
- Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
- OUG 27/2002 privind petițiile
-OUG. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări
prin -Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
- Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si
completările ulterioare;.
- OUG. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului
electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional
al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificările
ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;

2. Consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Registru
Agricol, Agricultură, Cadastru
Bibliografie:
- Legea fondului funciar nr. 18/1991

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justitiei, precum
si unele masuri adiacente
- Legea nr. 231/ 2.08.2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991
- - Legea 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
- Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
- OUG 27/2002 privind petițiile
-OUG. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări
prin -Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
- Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si
completările ulterioare;.
- OUG. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului
electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional
al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificările
ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
Tematica:
- Legea fondului funciar nr. 18/1991
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justitiei, precum
si unele masuri adiacente
- Legea nr. 231/ 2.08.2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991
- - Legea 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
- Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
- OUG 27/2002 privind petițiile

-OUG. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări
prin -Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
- Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si
completările ulterioare;.
- OUG. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului
electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional
al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificările
ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Consilier juridic, grad profesional Asistent - Compartimentul Juridic
Bibliografie:
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,
aprobata si completata prin Legea nr. 233/2002;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările
ulterioare ( cu exceptia cartilor III-VI)
- Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, republicată cu modificările şi
completările ulterioare(Cartea-III-a, Titlu VI-proprietatea publica,Cartea-V-a, Titlul
II-VIII)
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 53/2003 privind Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare.
- OUG 27/2002 privind petițiile
- Legea fondului funciar nr. 18/1991
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justitiei, precum
si unele masuri adiacente
- Legea nr. 231/ 2.08.2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991
- Legea 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
- Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 și ale Legii nr. 169/1997

- HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
-OUG. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări
prin -Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
- Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si
completările ulterioare;.
- OUG. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului
electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional
al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificările
ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
Tematica:
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,
aprobata si completata prin Legea nr. 233/2002;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările
ulterioare ( cu exceptia cartilor III-VI)
- Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, republicată cu modificările şi
completările ulterioare(Cartea-III-a, Titlu VI-proprietatea publica,Cartea-V-a, Titlul
II-VIII)
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 53/2003 privind Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare.
- OUG 27/2002 privind petițiile
- Legea fondului funciar nr. 18/1991
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justitiei, precum
si unele masuri adiacente
- Legea nr. 231/ 2.08.2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991
- Legea 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

- Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
-OUG. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări
prin -Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
- Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si
completările ulterioare;.
- OUG. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului
electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional
al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificările
ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei Frâncești, Compartimentul Resurse
Umane, tel .: 0250762601/ int. 118 / fax: 0250762755

