
ROMANIA
JI]DETUL GORJ
PRTMARTA COMUNET SCOARTA
LOCALITATEA SCOARTA
STR. PRINCIPALA, NR.83
TEL/FAX. 0253280222
ca14448431 ,-

ANUNT

tn temeiul prevederilor H.Gv. nr, 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespunzitor funcfiilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din

fo nduri p ub I i ce, PRIMARIA C OMUNEI S C OARTA, JIIDETUL GORJ, ot ganizeazl

(lonclrsul de recrutare perrtru ocuparea, pe perioadi nedetermilratl a postului
aferent funcJiei contractuale de execufie vacante de Referent, treapta profesionala debutant'
din cadr.ul Compal.timentului Cadastru, din aparatul de specialitate al primarului comunei

Scoar{a - Judeful Gorj, cu durata normall a timpului de lucru de 8 ore/zio lespectiv 40

ore/slptrimini.

Data gi locul organizirii concursului:
Concursul se va desfrgura la sediul Primdriei Comunei Scoarla, localitatea Scoarfa, strada

Principal[, nr.83, judelul Gorj gi va consta in urmitoarele probe:

. proba scris[ in data de 27 octombrie202l,ora 1100;

o proba interviu, la o dati ce va fi comunicati odatd cu reztltatele probei scrise, in termenul

legal de maximum 4 zile lucr[toare de la data suslinerii probei scrise.

Dosal.ele de inscriel.e la concurs se depun la sediul Prim[riei Comunei Scoarfa, judeful

Gorj, in termen de 10 zile lucritoare de la data afiq[rii anunlului pe pagina de intemet a Primdriei

Comunei Scoarfa, Judelul Gorj, la sediul Primiriei Comunei Scoarla, Looalitatea Scoarla, str'

Principal6, nr.83, judelul Gorj, in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea III-a Ei in cotidianul

,,GORJEANLIL" , respectiv in perioada 05.10.2021 - 18.10.2021, ora 1600.

Raportat la prevederile art.6 din H.Gv. nr.286 din23 martie 2011 (*actualizat*) pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post

vacant sau temporar vacant corespunz[tor functiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in

grade sau trepte profesicinale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar

ptatlt ain fonduri publice, in vederea parlicip[rii la concuts, candidalii depun dosarul de inscriere

la concurs, care va conline in mod obligatoriu:
l. serere de insoriere la ooncum adresati conducdtorului autoritilii sau instituliei publice

organflatoare;
2, copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dup[

caz;
3. copiile documentelor care s6 ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea

unor speci ayzdri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publicd;



4. oarnetul de muncd sau, dupl caz, adeverintele care atest[ vechimea in munc[, in meserie

gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere c6 nu are antecedente penale care

sbl facd incompatibil cu funclia pentru care"carLdideazd;
6. adeverin{d medical[ care s[ ateste starea de sinltate corespunzltoare eliberati cu cel mult 6

luni anterior derulirii concursului de c[tre medicul de familie al candidatului sau de cdtre

uni tilile sanitare abi litate;
7. curriculum vitae;
Copiile de pe actele-prevdzute mai sus, se prezinth inso{ite de documentele originale, care se

certificb pentru conform'itatea cu originalul de citre secretarul comisiei de concurs.

Condifiile generale prevdzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexd la H.G. nr.

28612011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzitor funcliilor contractuale, cu modificdrile qi completirile ulterioare:
a) are cet[lenia romAn6, cetitenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparfinind Spaliului Economic European qi domiciliul in Rominia;
b) cunoa$te limba romin6, scris gi vorbit;
c) are virsta minimi reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdnltate corespunzbtoare postului pentru care candideazd,atestatd"pebaza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitElile sanitare abilitate;

0 indeplinegte condifile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinfelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnati definitiv pentru sdvirgirea unei infracJiuni contra umanitl1ii,
contra statului ori contra autorititii, de serviciu sau in legdturl cu serviciul, care

impiedicd infrptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracliuni
sivArgite cu intenlie, care ar face-o incompatibil[ cu exercitarea functiei, cu excep{ia
situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condilii specifice:
Studiile necesare ocupirii postului: - studii medii (M) liceale, frnalizate cu diplomi de

bacalaureat:
Vechime in muncd : - Nu se soliciti vechime.

Atribufiile specifice previzute in fiqa postului aferent func{iei contractuale de execufie
vacante de Referent, treapta profesionala debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru,
din aparaful de specialitate al primarrrlui comunei Scoarfa - Judeful Go.jo sunt urmltoarele:

o efectueazd mdsur[tori topografice pentru punere in posesie;
r intocmegte fiqele de punere in posesie;
o efectueazd m[suritori topografice pentru persoanele frzice qi juridice in vederea delimitSrii

parcelelor;
o intocmirea proceselor-verbale de punere in posesie \n baza validirilor de c[tre Comisia

Judefeand de Fond Funciar;
. delimitarea exploataliilor agricole din teritoriul administrativ al localitilii;
o gestionarea datelor tehnice privind cadastrul imobiliar-edilitar la nivelul Comunei Scoa4a;
. asigurarea act'nhzdrii planurilor topo-geo cu inventar,erea, cadastrarea tehnico-imobiliari

a planurilor cu relelele subterane de pe teritoriul Comunei Scoarfa in colaborare cu
Compartimentul Urbanism;

. colaborarea cu Compartimentul Juridic al Primlriei Comunei Scoarla referitor la terenurile
care fac obiectul unor litisii cu Primdria Comunei Scoarta:



. rezolvarea corespondenfei privind activitatea compaftimentului qi rdspunde de trimiterea
rbspunsurilor petenlilor;

o rczolvl. sesizdrile cetdlenilor referitoare la problemele de cadastru de specialitate;
o intocmegte documentaliile pentru aplicafea prevederilor Legii Fondului Funciar;
o intocmirea Ei eliberarea adeverinlelor in urma emiterii ordinului Prefectului sau dupb caz a

hotdrdrii Comisiei Judefene de Aplicare a Legii nr.l8/1991 privind Legea Fondului
Funciar;

o gestionarea .Q[ncii de date privind fondul funciar la nivelul teritoriului administrativ al

Comunei ScQarla;
o executarea misuritorilor in teren,
o arhiveazd, lunar toate documentele primite, eliberate gi le predl la arhiva prim[riei la

sfirqitul fiecdrui an;
. indeplinegte orice atribu{ii in limita competenfelor dispuse de superiorul ierarhic sau

. 
conducerea Primbriei comunei Scoarla - Judeful Gorj.

Bibliografia qi tematica stabilite in vederea desfhqurlrii concursului de recrutare pentru

ocuparea, pe perioad[ nedeterminati a postului aferent func(iei contractuale de execulie vacante de

Refelent, treapta profesionala debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru, din aparatul

de specialitate al primarului comunei Scoa(a - Judeful Go{:

L O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modific[rile Ei completirile ulterioare
Partea III: Administralia publiqd locall
TITLUL IV: Unit6lile administrative-teritoriale in Romdnia
TITLUL V : Autoritilile administraliei publice locale
Partea VI: Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului

contractual din administra{ia publicd gi evidenJa personalului pHtit din fonduri publice

TITLUL I: Dispozilii generale
TITLUL II: Statutul func{ionarilor publici;

2. Constitulia Rominiei, republicatd;
3. O.G. nr.l37l200O privind prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de discriminare,

republicatS, cu modificirile gi completbrile ulterioare;
4, Legeam.202 din 19 aprilie 2002 prlrnd egalitatea de qanse intre femei gi birbali, republicatd,

cu modificirile Ei completdrile ulterioare;
5. Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar (**republicu6**);

CAP. I Dispozilii generale
CAP. Il Stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor
CAP. V Circulafia juridic[ a terenurilor
CAP. VI Folosirea terenului pentru produclia agricolI qi silvicd
CAP. VIII Organizarea qi amenajarea teritoriului agricol

6.Legeanr. 7 din 13 martie 1996 (**republicat6**) a cadastrului gi a publicitSlii imobiliare;
TITLUL I Regimul general al cadastrului qi publicitilii imobiliare
CAP. I Dispozilii generale
CAP.tr Organizarea activitdlii de cadastru
CAP. Iil Organizarea lucrdrilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea

funciarl
TITLUL tr Publicitatea imobiliar[
CAP. I Eviden{a cadastral-juridici
CAP. II Procedura de inscriere in cartea funciari



7. Hotdrirea Guvernului nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atribuJiile gi funcJionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de

proprietate privatd asupra terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a titlurilor de proprietate,

precum gi punerea in posesie a proprietarilor;
CAP. I Constituirea comisiilor
CAP. II Atribu(iile comisiilor
CAP. III Funcfionarea comisiilor
CAP. tV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
CAP. V Punered in posesie a proprietarilor $i emiterea titlurilor de proprietate

8. Ordonanta nr. 27-din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitSlii de solutionare a
petiliilor cu modific[rile si completdrile ulterioare.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de inscriere la concurs:

Adresa instituliei: Primlria Comunei Scoarfa, Localitatea Scoarfa, str. Principald, nr.83, judeful

Gorj;
Telefon/Fax'. 0253 /280222;
e-mail:

Persoana de contact: Stamatoiu Ioana-Loredana, Consilier, Clasa I, gradul profesional

principal, in oadrul Compartimentului Resurse-Umane, din aparatul de specialitate al primarului
comunei Scoarfa,.ludeful Gorj - secretarul comisiei de concurs,

retar General al UAT Scoar{a delegat,
Jr. Luiza-Mihaela PpPESCU

Intocmit,
Consilier, Starnatoiu loana-Loredana
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