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Nr.3617 din 30.07.2021 
 
 
                                                                        A N U N Ţ 

 
COMUNA BROSCĂUȚI, judeţul Botoşani, în baza O.U.G nr.57/2019, organizează 

concurs la sediul său din localitatea Broscăuți, județul Botoșani, în data de 01.09.2021,ora 
1000,proba scrisă și în data de 03.09.2021,proba interviu pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de:  
CONSILIER,CLASA I,grad profesional debutant în cadrul Compartimentului ,,Administrație 
publică,,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Broscăuți,durata normală 
a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
1. probă suplimentară -nu este cazul; 
2. proba scrisă-01.09.2021,ora 10:00,proba interviu-03.09.2021,ora 11:00; 
3. condiţiile de participare : 

- -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în 
specializarea: 

- agricol, specialitatea agronomie sau zootehnie sau horticultură; 
- -științe administrative;administraţie publică sau administraţie europeană, 
- -Ştiinţe juridice :Drept sau Drept european și internațional; 

4. perioada de depunere a dosarelor de concurs este 30.07.2021-18.08.2021 și data afișării 
anunțului este 30.07.2021; 

5. dosarele se depun la secretarul general al comunei Broscăuți,doamna Gabriela 
PREPELIȚĂ,telefon:0231/621621,fax:0231/621621,e-ail:primariabroscauti@hotmail.com, 

 
 
 
6. Bibliografie: 

 
1. Constituţia României, republicată 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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.Legea fondului funciar nr.18/1991,republicată,cu modificările și completările ulterioare; 
6. OG nr. 28/2008 privind Registrului Agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009 cu modificările 
și completările ulterioare; 
7.Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

8.OUG  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
9.OG  nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 

autorităţile publice centrale şi locale aprobată prin  Legea nr. 223/2002. 
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1. Constituţia României, republicata: 
- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
- Administraţia publică locală. 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019,cu 
modificările şi completările ulterioare – Statutul funcţionarilor publici: 
- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici si personalului contractual 
din administraţia publică; 
- Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice; 
- Clasificarea functiilor publice; 
- Gradele profesionale ale functionarilor publici; 
- Prerogativele de putere publică; 
- Drepturile functionarilor publici; 
- Îndatoririle functionarilor publici; 
- Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici; 
- Suspendarea raportului de serviciu; 
- Încetarea raporturilor de serviciu. 
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 
- Principii şi definiţii; 
- Dispoziţii speciale. 
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Dispozitii generale; 
- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 
- Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la 
cultură şi la informare; 
- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la 
luarea deciziei; 
- Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex. 
5.Legea fondului funciar nr.18/1991,republicată,cu modificările și completările ulterioare-
integral; 

6. OG nr. 28/2008 privind Registrului Agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009 cu modificările 
și completările ulterioare-integral; 
7.Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare-integral; 

8.OUG  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991-integral; 
9.OG  nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 
autorităţile publice centrale şi locale aprobată prin  Legea nr. 223/2002-integral. 
 

Principalele atribuții ale postului: 

 întocmeşte registrele agricole în care înscrie date cu privire la gospodăriile populaţiei 
; capul gospodăriei şi membrii acesteia, terenurile pe care le deţine sau le utilizează 
pe categorii de folosinţă, efectivele de animale pe specii şi categorii, clădirile de locuit 
şi celelalte construcţii gosodăreşti, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi 
mecanică, utilaje agricole ; 

 face modificări în registrul agricol privind ; 
a) starea civilă a persoanelor înscrise în registrul agricol; 

            b) schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, schimbarea titularului de teren; 
            c) mişcarea efectivelor de animale intervenite în cursul anului; 

 completează, ţine la zi, registrele agricole în format electronic; 

 Îndeplinește procedurile privind eliberarea atestatelor de producător și carnetelor de 
comercializare potrivit Legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol; 
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 sprijină activitatea producătorilor din localitate prin eliberarea documentației specifice; 

 eliberează adeverințe de rol; 

 completează, ţine la zi şi centralizează semestrial datele din registrul agricol ; 

 eliberează adeverinţe cu datele din registrul agricol; 

 întocmeşte dări de seamă statistice lunare, trimestriale şi anuale privind datele din 
registrul agricol; 

 înregistrează şi modifică în evidenţa electronică a datelor privind registrul agricol; 

 face referate pe cererile care privesc datele din registrul agricol; 

 coase şi predă la arhivă pe bază de inventar documentele privind registrul agricol; 

 Îndeplinește procedurile privind înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole 
situate în extravilan cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute Codu l 
civil, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, 
precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la 
preţ şi în condiţii egale;  

 Prezintă Consiliului Local în prima lună din semestru, pentru semestrul expirat, raport 

asupra stadiului înregistrării şi centralizării datelor din registrul agricol și propune 

măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi; 

De asemenea, vă adresăm rugămintea de a desemna câte un reprezentant pentru a 
participa în cadrul comisiei de concurs și cea de soluționare a contestațiilor potrivit art. 618 
alin. (5) și (6) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

 
Cu stimă, 
 
 

                                                                PRIMAR, 
                                                Aurel-Costel AGHEORGHIȚOAEI 


