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                                                               Nr.479/3 din 09.02.2021 
 
 
 
     ANUNȚ  IMPORTANT  ! 
 
 
 În baza art.II 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,  precum și art.618 
alin.(1) lit.b),  alin.(2) și alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ:   

Primaria Comunei  Cuca , judeţul Galaţi organizează concurs  în  zilele  de 25 februarie și 1 
martie  2021 , ora 1000,  pentru ocuparea funcţiei publice locale vacante de Inspector Clasa I grad asistent  
la compartimentul Registrul agricol fond funciar, din cadrul  aparatului de specialitate a primarului 
comunei Cuca , judeţul Galaţi , funcție  publică ce va fi încadrată pe perioadă  determinată cu 
durată de lucru normală de 8 ore pe zi și 40 ore pe săptămână . 

 
A).COMPARTIMENT   REGISTRUL AGRICOL , FOND FUNCIAR  

  Inspector Clasa I , Grad  Asistent    ;   
  

I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI : 
- data desfăşurării concursului :  şi  25  februarie și 1 martie  2021   ora  10,00  
- data depunerii dosarelor : în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de 

internet a instituţiei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 09.02.2021 – 
16.02.2021 , ora 16,00 ;  

- proba scrisă :  25 februarie  2021  , ora1000 

- interviu :   1 martie 2021, ora 1000 

 II. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 
 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

1. Pentru funcţia de inspector Clasa I Grad asistent   :  
 Studii : se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  
         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an ; 
         - cunoştinţe operare PC (Office) – nivel mediu 
         Potrivit art.465 alin.(2 )   din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,   pentru 
cerinţa “ cunoştinţe operare PC ( office – nivel mediu “ , concurenţii  vor prezenta  documente 
justificative care să ateste aceste competențe, emise în condițiile legii.      
 III. Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare ;                    
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
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d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări 
şi perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
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 sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al 
Securităţii sau colaborator al acesteia.  

Dosarele de concurs se primesc în perioada  09.02.2021 – 16.02.2021 ora 16,00  , la sediul 
Primăriei comunei Cuca , judeţul Galaţi , str. prof.dr. Cezar Dinu , nr.119,  biroul Secretar, tel./fax: 
0236331124 , mobil 0762207502 , sau la adresa de  e-mail : cuca@gl.e-adm.ro.  

 
IV. BIBLIOGRAFIA  PENTRU CONCURS : 
1.CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în M.O. nr. 767/20.02.2007; 
2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ,  cu modificările și 

completările ulterioare , Tiltul I și  II  a părții a VI-a ; .   
  3. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 aprobată prin Legea nr.  98/2009 privind Registrul Agricol 
cu modificările și completările ulterioare.       
 4.Ordonanţa Guvernului  nr. 33/2002 aprobată prin  Legea 223/2002 privind reglementarea 
eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale. 
 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată ;    
 6. Legea nr.32/2019 a zootehniei, cu modificările și completările ulterioare ;  

6.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;      
 7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 

   Cu stimă ,  
 
     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad  
 
 


