A N U N Ţ
UAT Comuna Lipova cu sediul in sat Lipova, Comuna Lipova, judeţ
Bacău, având cod fiscal 4535899, reprezentată legal prin primar Costel Baciu,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a
1 post contractual vacant de inspector specialitate, din cadrul
Compartimentului Cadastru, al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Lipova, judet Bacau.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
•
cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
sau institutiei publice organizatoare;
•
copia actului de identitate sau orice alt document care atesta
identitatea, potrivit legii, dupa caz;
•
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte
care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice;
•
copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o
adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea
studiilor;
•
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza;
•
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de
catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
•
curriculum vitae;
Dosarul de concurs va fi depus la sediul Primăriei comunei Lipova,
persoana de contact fiind domnul Popa Costel Andrei, secretar general UAT
Comuna Lipova, care va asigura secretariatul comisiei de concurs. Date de
contact:
tel/fax
0234220610,
mobil:0742254138,
e-mail:
contact@comunalipova.ro.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:
Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3
din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice.
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol;
-vechime în muncă 7 ani;
-cunoştinţe operare pe calculator;

Probele stabilite pentru concurs:
• SELECTIA DOSARELOR,
• PROBA SCRISA,
• INTERVIUL
Bibliografie:
1. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și
bărbați;
2. OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare;
3. Titlul III, Partea a VI a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
4. Titlul I şi II din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
5. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din
instituţiile publice;
6. O.G. nr.33/2002, actualizata, privind reglementarea eliberarii certificatelor si
adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale;
7. O.G. nr.28/2008, actualizata, privind regustrul agricol;
8. Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;
9.Legea nr.16/1996, republicata, cu modificarile si completarile utlerioare, privind
Arhivele nationale;
10.Legea nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind fondul funciar;
11.Legea nr.169/1997 pentru modificarea si compeltarea Legii fondului funciar
nr.18/1991, actualizata;
12.Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar
nr.18/1991 si Legii nr.169/1997;
13.Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum
și unele masuri adiacente, modificata si compeltata (Titlurile IV, V, VI);
14.Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,
in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada
regimului communist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
15.HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in
Romania;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Concursul va avea loc în data de 27.07.2021 orele 10,00 proba scrisa şi
30.07.2021 orele 10,00 interviul, la sediul Primariei Lipova, judeţ Bacău. Dosarele

de concurs se pot depune la sediul Primăriei Lipova, până la data de 16.07.2021,
ora 14.00.
Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat la data de 19.07.2021, candidaţii
nemulţumiţi putând depune contestaţie în maxim o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, contestaţiile fiind soluţionate în aceeaşi zi.
Rezultatul probei scrise va fi afişat la data de 27.07.2021, orele 13.00
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în maxim o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului probei scrise, contestaţiile fiind soluţionate în aceeaşi zi.
Rezultatul interviului va fi afişat la data de 30.07.2021, orele 13.00
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în maxim o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului interviului, contestaţiile fiind soluţionate în aceeaşi zi.
Rezultatul final al concursului va fi afişat la data de 30.07.2021, orele
16.00.
Primar,
Costel Baciu

Secretar General,
Costel Andrei Popa

