
    

 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII 

                                                        ANUNȚĂ 
Primăria comunei Cornu Luncii  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției 

publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul agricol și 

fond funciar.        
Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.                                                                                                                                                                             
Concursul de recrutare se organizează în sala de ședință din incinta Primăriei comunei Cornu 

Luncii situată pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, 

în data de 28.04.2022, ora 10ºº - proba scrisă și interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 

la data susținerii probei scrise. 

Condiţii generale: 

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificările și completările ulterioare ; 

Condiţiile specifice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiinţe administrative; 

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 
minim 7 ani; 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Registratura Primăriei  Comunei Cornu 
Luncii, respectiv la sediul situat pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii 
județul Suceava, în perioada 22.03 – 11.04.2022  și trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare: 

 a) formularul de înscriere afișat pe site-ul instituției www.comunacornuluncii.ro la Secțiunea 
Anunțuri/concursuri; 

 b) curriculum vitae, modelul comun european; 
 c) copia actului de identitate; 

             d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
             e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 
care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; 

 f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult             
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului); 

 g) cazierul judiciar; 
 h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Copiile actelor se vor prezenta însoţite de documentele originale sau copii legalizate. 
 Verificarea documentelor se va face de către secretara comisiei de concurs, 

Tanasă Nicoleta, consilier de achiziţii publice gradul profesional principal la Compartimentul 

achiziții publice al Primăriei Comunei Cornu Luncii județul Suceava, sediul situat pe Str. 

Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, email: 

secretar_cornuluncii@yahoo.com, persoană de contact consilier superior Pitaru Milica  

în cadrul compartimentului Resurse Umane al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cornu Luncii. telefon 0749833103. 

Bibliografia, tematica și atribuţiile stabilite în fişa postului se publică pe pagina de internet 
a comunei Cornu Luncii www comunacornuluncii.ro. 

 
Consilier Resurse Umane 

Pitaru Milica 
 

http://www.comunacornuluncii.ro/
mailto:secretar_cornuluncii@yahoo.com


 
 

BIBLIOGRAFIA  

pentru concursul de ocupare prin recrutare a unei funcţii publice vacante de execuţie 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava 

 

I. – Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 

superior la  Compartimentul agricol și fond funciar; 

Bibliografia: 
1.Constituţia României, republicată 
 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, Partea I, Partea a-V-a,Titlul I şi II ale 
părţii a VI-a 
 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 

 
            5. O.G. nr.28/2008 privind rgistrul agricol, cu modificările si completările 
ulterioare; 

6. Hg.985/2019 privind Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024; 
 
7.  Ordinului comun nr. 25/ 1382/37/1342/ 14297/ 746/20/ 2020 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a Registrului Agricol 
pentru perioada 2020-2024; 
 
8.  H.G.nr.777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului 
Electronic National al Nomencaturii Stradale. 
 
9. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 
10. Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 
11. Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare – TITLUL IX; 
 
12. Legea183/2006, privind utilizarea codificarii standardizate a setului de 
caractere in documentele in forma electronica 
 
13.Legea nr.17/2014 privind privind unele masuri de reglementare a vanzarii-
cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societatilor comercialece detin in administrare 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si 
infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 
14. Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 
produselor din sectorul agricol, cu modificările si completările ulterioare; 

lnk:ORD%20GUV%20137%202000%200
lnk:LEG%20PRL%20202%202002%200


 
15. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Notă: Legislația se va studia având în vedere modificările legislative intervenite 
până la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României. 

 

 

II . Atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului aferente funcțiilor publice vacante de 

execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, judeţul 

Suceava, pentru care se organizează concursul de recrutare   

– Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 

superior la  Compartimentul agricol și fond funciar; 

- răspunde de întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole atât pe hârtie cât și în 
format electronic; 

- întocmește centralizarea datelor din registrul agricol conform Normelor de 
completare și centralizare; 

- întocmește situațiile statistice cu privire la registrele agricole și le transmite în 
termen la Direcția pentru Statistică Suceava sau la alte instituții unde sunt stabilite 
a se raporta potrivit actelor normative în vigoare; 

- întocmește și transmite la biroul impozite și taxe locale evidența bunurilor 
înregistrate în registrul agricol a tuturor persoanelor fizice și juridice pe proprietar, 
până cel târziu 31 ianuarie a fiecărui an,dacă prevederile legale nu stabilesc alt 
termen; 

- întocmește atestatele agricole și carnetele de comercializare a produselor agricole, 
la solicitarea persoanelor fizice și juridice; 

- ține evidența atestatelor agricole și a carnetelor de comercializarea produselor 
agricole în registrul întocmit atât pe supurt de hârtie cât și electronic; 

- eliberează adeverințe după evidențele din registrul agricol,la solicitarea cetățenilor 
,adeverințe ce le sunt necesare pentru completarea unor dosare,pentru obținerea 
de subvenții etc; 

- întocmește contractele de arendă pentru persoane fizice și juridice, ține evidența 
acestora  într-un registrul special; 

- întocmește dosare în vederea vânzării terenurilor extravilan,pe care le înaintează 
la Direcția Agricolă Suceava,în vederea aprobării vînzării,în conformitate cu 
prevederile legii 17/2014; 

- face parte din Comisia Locală de Fond Funciar; 

- răspunde de organizarea,ordonarea, păstrarea și conservarea tuturor documentelor 
intrate în depozitul de arhivă a primăriei pe baza listelor de inventar; 

- face cunoscut conducerii locale pentru asigurarea spațiului necesar și a condițiilor 
ce se impun pentru păstrarea și conservarea documentelor ,aerisirea 
locației,evitarea egrasiei și a altor factori ce duc la distrugerea de documente;  

- eliberează copii după documentele existente la solicitarea persoanelor fizice sau 
juridice,în baza aprobărilor necesare; 

- eliberează adeverințe; 

- îndeplinește orice atribuții încredințate de Consiliul local și primar; 

- ține locul colegilor de birou în lipsa justificată a acestora; 

- răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri 
sau dispoziții ale primarului,în domeniul de activitate; 

- rezolvă și expediază în timp optim corespondența repartizată spre 
rezolvare,întocmește adrese,comunicări,solicitări,referate,procese-verbale cu 
privire la registrele agricole ; 



- are obligația sa cunoasca reglementarile aplicabile și procedurile Sistemului de 

Menegement Integrat,să depuna efort constant pentru a-și indeplini 

responsabilitațile ce-i revin în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate; 

- soluţionează petiţiile repartizate de către conducerea instituţiei ( cererea, 
reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată in scris ori prin poşta electronică, 
pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită adresează autorităţilor şi 
instituţiei publice)  în termenele şi in condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2002 și Legea nr.544/2001; 

- predă  documentele create în dosare  numerotate, sigilate şi parafate, vizate de 
secretarul primăriei la depozitul arhivei, pe baza de inventar şi proces-verbal de 
predare-primire; art. 9 L. 16 / 1996 ; 

 

              III.Tematica: 

- Constitutia României-integral; 

- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual 

din administraţia publică; 

- Statutul functionarilor publici; 

- Măsuri pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în 

vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele 

vieţii publice din România; 

- Organizarea, completarea, controlul si centralizarea datelor din 

registrul agricol; 

-  Modul de completare a registrului agricol; 

-  Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor; 

-  Constituirea, atributiile si functionarea comisiilor comunale, praseneesti sau municipale 

pentru stabilirea dreptului de proprietate; 

-  Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara ; 

-  Masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare 

a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri 

proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricol si infiintarea Agentiei Domeniilor 

Statului"; 

- Masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol 

- Respectarea demnitatii umane, protecţia drepturilor şi libertatile fundamentale ale omului, 

prevenirii şi combaterii incitarii la ura şi discriminare 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 

 
 

Subsemnatul/Subsemnata..............................................................................

................................................................(numele şi toate prenumele din actul de 

identitate, precum şi eventualele nume anterioare) cetăţean român, fiul/fiica lui 

.............................................. şi al/a ...................................... născut/născută la 

................................. (ziua, luna, anul) în .............................................. (locul 

naşterii: localitatea/judeţul) domiciliat/domiciliată în ...............................................  

………………………………….… (domiciliul din actul de identitate) 

legitimat/legitimată cu.................................(felul, seria şi numărul actului de 

identitate) cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea 

Securitatii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că ............... lucrător al 

Securităţii sau colaborator al acesteia, (am fost/nu am fost) în sensul art. 2 lit. a) 

și b)din ordonanţa de urgenţă. 

 
 
 
 
 
.............................. 
         Data 

.......................... 
               Semnătura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXA 3 

 
 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
Autoritatea sau instituţia publică: …………………………….……………...….…..……… 
Funcţia publică solicitată: …………………………………...………………….………….… 
Numele şi prenumele:…………………………………………………….……………………. 
Adresa:…………………………………………………………….……………………………... 
Telefon: ……………………………………………………………………………….………….. 
 
 

Studii generale şi de specialitate 
Studii medii liceale sau postliceale 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

Studii superioare de scurtă durată 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

Studii superioare de lungă durată 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

Studii postuniversitare, master şi doctorat 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

Alte tipuri de studii   

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

Limbi străine 

Limba Scris Citit Vorbit 

    

    

    

Cunoştinţe operare calculator: 
..…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
Cariera profesională 
 



Perioada Instituţia/ Firma Funcţia Principalele 
responsabilităţi 

    

    

    

 
Detalii despre ultimul loc de muncă: 
 1.……………………………………………………………………………………………… 
 
 2.………………………………………………………………………………………….…… 
 

 
Persoane de contact pentru recomandări: 
 1.…………………………………………………………………………..…………..……… 
 
 2.…………………………………………………………………………………….…….…… 
 
 3.……………………………………………………………………………………..….……… 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                           Declaraţii pe propria răspundere6)   
 
     

Subsemnatul(a) ............................................................................., legitimat(ă) cu CI/BI 
seria .................... numărul ..................., eliberat(ă) de ............................................................. 
la data de ............................................,  cunoscând prevederile art. 465 alin.(1) lit.j) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, declar pe propria 
răspundere că în ultimii 3 ani:   

   - am fost □  destituit(ă) dintr-o funcţie publică   

   - nu am fost □   şi/sau   

   - mi-a încetat □  contractul individual de muncă   

   - nu mi-a încetat □ pentru motive disciplinare.   

 
    Cunoscând prevederile art. 465 alin.(1) lit i) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, declar pe propria răspundere că:   

   - mi-a fost □    

   - nu mi-a fost □  interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 
condiţiile legii.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Acord privind prelucrarea datele cu caracter personal7)  în conformitate cu 
Regulamentul UE 2016/679 

 
 
 
 
 

   □  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu 

caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, 
membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.   

   □  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în situația  

promovării concursului de recrutare și numiri în funcția publică.  
       Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu 
privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 
 
   
 
 

 

 

 

 

     Data,            Semnătura, 

……………………                  ……………………………………                                                               

 

 
 
 
 
 
 
^1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază“, „bine“ sau „foarte bine“; calificativele menţionate corespund, în grila de 

autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar“, „utilizator 

independent“ şi, respectiv, „utilizator experimentat“. 

    ^2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există 

competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante 

care atestă deţinerea respectivelor competenţe. 

    ^3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară. 

    ^4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul. 

    ^5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 

    ^6) Se va bifa cu „X“ varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării. 

    ^7) Se va bifa cu „X“, în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail 

indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul 

judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de 

concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului. 

 

 

 



 

 

 

 

Domnului, 

 

PRIMAR AL COMUNEI CORNU LUNCII 

 

 

Subsemnatul (a)…………………………………………………….………………..…....…… 

domiciliat(ă) în localitatea…………………………………………………………………………..… 

str. ………………….……………………………nr. ………… bloc……… sc……….ap……………. 

telefon ........................................................, având ca studii 

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... şi perfecţionări 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Vă rog să aprobaţi înscrierea mea la ...................................................................................... 

................................................................................................................................................la................... 

....................................................................................................................................................................... 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județ Suceava. 

Anexez dosarul de înscriere. 

 

 

 

 

Data,                   Semnătura, 

......................................      ......................................... 

 

 
 

 


