
    JUDETUL HUNEDOARA 

PRIMARUL COMUNEI BAITA 

    

     A N U N T 

 

 Primarul  comunei  BAITA, județul Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020 si prevederile HG 

611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunoștința celor 

interesați, organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție de 

referent, cls.III gradul profesional superior în compartimenul Fond funciar, registrul 

agricol și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Băița. 

 Concursul  va avea loc la data de 20.04.2021, ora 10, la sediul Primăriei 

comunei Băița. 

 Dosarele pentru concurs se pot depune in perioada 19.03.2021 -07.04.2021 , ora 

l5,oo, la sediul Primăriei comunei Băița, compartimentul secretariat și va conține 

următoarele documente: 

 -cerere de înscrierela concurs potrivit modelului anexa nr.3 la HG nr.611/2008; 

 -copia actului de identitate; 

 -copia actelor de studii, alte acte cu privire la specializări absolvite; 

 -copia carnetului de muncă și alte acte oficiale care atestă vechime în specialitatea 

studiilor; 

 -certificat de cazier judiciar; 

 -adeverință privind starea sanătății, eliberată de medicul de familie; 

  -Curricumul vitae; 

-declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a desfășurat activități de 

poliție politică; 

 Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului: 

 - studii liceale respectiv studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat in 

domeniul agricol; 

- vechime in domeniul studiilor necesare exercitarii functiei publice – 7 ani 

  Probele de concurs sunt următoarele: 

 1.Probă scrisă, care constă dintr-o  lucrare din tematica și bibliografia anunțată; 

 2.Proba de interviu 



 Bibliografie: 
-  Constituția Romîniei 

- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

- OG nr. 28/2008 privind registul agricol republicată cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea OG nr. 28/2008 privind registrul agricol;  

- HG nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024  

- Ordinul nr. 25/2020 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024;  

- Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 

 

 

 Băița  la 19.03.2021 

  

  PRIMAR 

          Diniș Damian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


