ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA BUDESTI
Tel. 0263-353106, Fax: 0263-353101
E-mail: primariabudesti@yahoo.com
Nr. 3075 din 18.07.2022

.

ANUNT
Comuna Bude 9ti, cu sediul 1n comuna Bude 9ti, sat Bude 9ti, nr. 120, judetul
Bistrita - Nasaud, reprezentata prin primar Codrea Vasile, organizeaza concurs de
recrutare, pentru ocuparea postului vacant, functie publica de executie vacanta FUNCJIONAR PUBLIC - 1n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Bude 9ti, judetul Bistrita-Nasaud, dupa cum urmeaza:
1. REFERENT - functie publica de executie - clasa Ill, grad profesional
superior (1 post) - Compartimentul agricol, fond funciar, urbanism 9i amenajrea
teritoriului 1n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bude 9ti.
Concursul se va desfa~ura la data de 18.08.2022, ora 10,00, proba scrisa,
iar interviul 1n maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, care se va
desfa~ura la sediul Primariei comunei Bude 9ti. Data ~i ora interviului va fi anuntata
ulterior.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute 1n art.
465 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:
a) are cetatenia romana ~i domiciliul 1n Romania;
b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani Tmpliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical ~i psihologic sa exercite o functie publica.
Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de
catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin
intermediul unitatilor specializate acreditate 1n conditiile legii;
f) Tndepline~te conditiile de studii ~i vechime 1n specialitate prevazute de lege
pentru ocuparea functiei publice;
g) Tndepline~te conditiile specifice, conform fi~ei postului, pentru ocuparea functiei
publice;
h) nu a fast condamnata pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care
Tmpiedica Tnfaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savar~ite cu
intentie care ar face-a incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia
situatiei 1n care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fast interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita
profesia ori activitatea Tn executarea careia a savar~it fapta, prin hotarare
judecatoreasca definitiva, Tn conditiile legii;

j) nu a fast destituita dintr-o functie publica sau nu i-a 1ncetat contractul individual
de munca pentru motive disciplinare 1n ultimii 3 ani;
k) nu a fast lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, 1n conditiile
prevazute de legislatia specifica.
Pot participa la concurs persoanele care 1ndeplinesc conditiile prevazute de art.
465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cumulativ cu conditiile
specifice de participare la concurs:
- pentru functia publica de executie vacanta de referent, clasa Ill, grad
profesional superior din cadrul Compartimentului agricol, fond funciar, cadastru,
urbanism ~i amenajarea teritoriului:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de
bacalaureat;
- vechime 1n specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice: minimum
7 ani.
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore /saptamana.
Dosarele de 1nscriere la concurs se depun 1n termen de 20 zile de la data
publicarii anuntului pe site-ul primariei, la sediul Primariei Comunei Bude~ti, la
secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei comunei Bude~ti.
Termenul de depunere a dosarelor este:
, - incepand cu data de 18.07.2022, pana la data de 08.08.2022, 1ntre orele
830 - 1630.

I. ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS
a) Formularul de 1nscriere prevazut 1n Anexa 3, care se pune la dispozitie
candidatului prin secretarul comisiei de concurs din cadrul Primariei comunei Bude~ti;
b) Curriculum vitae, modelul comun european;
c) Copia actului de identitate;
d) Copii ale diplomelor de studii, certificatelor ~i altar documente care atesta
efectuarea unor specializari ~i perfectionari;
e) Copia carnetului de munca ~i dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator
pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea 1n munca ~i, dupa caz, 1n
specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
f) Copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata
cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al
candidatului;
g) Cazierul judiciar;
h) Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau
lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
MENTIUNE:
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta 1n copii legalizate sau
1nsotite de documentele originale, care se certifica pentru confarmitate cu originalul
de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la
punctul (c), care se poate transmite ~i 1n format electronic, la adresa de e-mail:
primariabudesti@yahoo.com.
Anuntul, bibliografia, tematica, atributiile prevazute 1n fi~a postului, precum ~i
alte date necesare desfa~urarii concursului se afi~eaza la sediul institutiei ~i pe site-ul
www.primariabudesti.ro (sectiunea Monitorul Oficial Local - sectiunea Cariera anunturi / formulare) 1ncepand cu data de 18.07.2022.

lnformatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul Primariei comunei
Bude9ti persoana de contact domnul Hede9 loan, secretarul general al comunei,
telefon nr. 0263/353106, e-mail primariabudesti@yahoo.com.
II. B I B L I O G R A F I A SI TEMATICA obligatorie pentru organizarea
concursului de ocupare a postului de referent, clasa Ill, grad profesional superior
- in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bude 9ti Compartimentul
agricol, fond funciar, cadastru, urbanism ,i amenajarea teritoriului

A. BIBLIOGRAFIA
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Titlul I $i II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea $i sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de $anse $i de tratament intre femei $i
barbati, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;
5. Ordonanta Guvernului nr. 28 / 2008 privind Registrul agricol, cu modificarile 9i
completarile ulterioare;
6. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/ 2020 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 2024;
7. Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii
terenurilor agricole situate in extravilan $i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate
publica $i privata a statului cu destinatie agricola $i infiintarea Agentiei Domeniilor
Statului, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
8.Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor $i
adeverintelor de catre autoritatile publice centrale $i locale, cu modificarile $i
completarile ulterioare.

B.TEMATICA:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Titlul I $i II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea $i sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de $anse $i de tratament intre femei $i
barbati, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;
5. Ordonanta Guvernului nr. 28 / 2008 privind Registrul agricol, cu modificarile 9i
completarile ulterioare;
6. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/ 2020 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 2024;
7. Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii
terenurilor agricole situate in extravilan $i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate

publica ~i privata a statului cu destinatie agricola ~i infiintarea Agentiei Domeniilor
Statului, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
8.Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor ~i
adeverintelor de catre autoritatile publice centrale ~i locale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
Nota: la studierea actelor normative din bibliografie candidatii vor avea in

vedere toate republicarile, modificarile ~i completarile intervenite pana la data
concursului.

Ill. ATRIBUTIILE SPECIFICE FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE
DE REFERNT, CLASA Ill, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
1) intocme9te 9i conduce registrele agricole atat pe suport de hartie cat ~i in format
electronic in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul
nr.
agricol, cu modificarile 9i completarile ulterioare ~i prevederile Ordinului
25/1382/37/1642/14297/746/20/ 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024;
2) verifica inscrierile in registrele agricole existente in vederea rezolvarii unor litigii;
3) colaboreaza cu serviciile publice pentru agricultura; cu alte institutii cu atributii in
domeniu;
4) tine evidenta efectivelor de animale de pe raza comunei Budesti;
5) elibereaza certificate si adeverinte pe baza datelor din registrul agricol;
6) conduce registrele agricole ale comunei Bude 9ti cu privire la terenurile, cladirile de
locuit 9i celelalte constructii gospodare 9ti, efective de animale, pe specii 9i categorii,
numarul de pasari, mijloace de transport 9i utilaje agricole detinute de solicitantii de
ajutor social;
7) conduce registrele agricole ale comunei Bude 9ti privind suprafetele 9i efectivele
de animale ale producatorilor agricoli care detin sau administreaza exploatatii
agricole dimensionate, efective de animale ale producatorilor agricoli organizati in
asociatii de crescatori de animale sau mixte;
8) asigura evidenta posesorilor de terenuri din intravilan pe localitati;
9) este responsabila la nivelul primariei comunei Bude~ti, in vederea aplicarii
prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei
produselor din sectorul agricol, efectuand urmatoarele:
- este imputernicita sa faca verificarile prevazute la art. 3 ~i 4 din Legea nr. 145/2014,
atat pe baza datelor din registrul agricol, cat ~i in teren la fermele/gospodariile
agricole detinute de solicitanti, in conditiile legii.
- este responsabil la nivelul UAT Bude~ti, judetul Bistrita-Nasaud, cu infiintarea,
organizarea ~i gestionarea Registrului pentru evidenta, pe suport de hartie a
atestatelor de producator ~i a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul
agricol, in conditiile actelor normative care reglementeaza acest aspect.
- este responsabila la nivelul UAT Bude~ti, judetul Bistrita-Nasaud cu obligatia de a
comunica organelor fiscale trimestrial informatii cu privire la beneficiarii carnetelor de
comercializare emise precum ~i productiile estimate pentru comercializare.
- pastreaza 9i intocme 9te documentele de evidenta funciara pentru stabilirea
impozitului pe terenurile agricole 9i le transmite compartimentului financiar contabil impozite 9i taxe in vederea stabilirii impozitului;
10) asigura sprijin de specialitate producatorilor agricoli;

11) verifica la solicitarea secreatrului general al comunei inregistrarile din registrul
agricol privind bunurile imobile detinute in proprietate in vederea completarii
sesizarilor de deschidere a procedurii succesorale;
12) elibereaza adeverinte pe baza datelor din registrul agricol cu privire la imobilele
terenuri situate in intravilanul/ 9i/sau extravilanul comunei Bude 9ti, necesare pentru
stabilirea impozitului pentru terenuri in baza declaratiilor de impunere;
13) in baza aprobarilor, opereaza in Registrul agricol modificarile survenite;
14) orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul
scris al secretarului general al comunei;
15) intocme~te rapoarte privind situatia agricola a comunei;
16) conduce registrele agricole cu privire la terenurile detinute in proprietate, modul
de folosinta al terenurilor, detinerea animalelor pentru cetatenii care solicita
eliberarea sau avizarea trimestriala a certificatelor de producator, verifica in teren
folosinta terenurilor 9i detinerea animalelor, intocme9te procesul verbal prin care se
propune sau se respinge, dupa caz, eliberarea certificatului de producator agricol 9i
inainteaza spre semnare procesul-verbal 9i certificatul de producator, conduce
registrul de evidenta a certificatelor de producator, elibereaza producatorilor agricoli
certificatele de producator;
17) impreuna cu consilierul efectueaza lucrarile de pregatire 9i organizare a
recensamantului general agricol;
17) intocme9te dari de seama 9i rapoarte statistice anuale privind datele din registrul
agricol 9i le inainteaza organelor judetene;
18) tine evidenta pa 9unilor, izlazurilor comunale 9i a cetatenilor care executa lucrari
pe pa 9uni;
19) intocme~te ~i tine evidenta contractelor de arendare a terenurilor agricole
incheiate in baza art. 1836-1850 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil;
20) preia atributiile consilierului atunci cand este plecat in concediu de odihna,
medical, etc.;
21) face parte din comisia de evaluare a pagubelor prod use la terenurile agricole;
22) face parte din comisia de efectuare a notelor de constatare in vederea inscrierii
imobilelor in cartea funciara;
23) face parte din comisia de eliberare a autorizatiilor de functionare la agentii
economici de pe raza comunei Bude 9ti;
24) raspunde de utilizarea sistemului informatic in cadrul proiectului «Gestiunea in
sistem informatic a Registrului agricol ~i a altar servicii publice destinate cetatenilor in
cadrul unor unitati administrativ - teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud - proiect 2 »;
25) este administrator al aplicatiei RAN in conformitate cu prevederile legale;
26) prezinta in scris secretarului general al comunei spre verificare a datelor care se
var introduce in RAN;
27) este responsabil cu combaterea ambroziei;
28) indosariaza documentele legate de registrul agricol, arhivarea, predarea acestora
facandu-se la inceputul anului urmator pentru care s-a facut arhivarea, cu proces verbal de predare primire catre responsabilul de arhiva din cadrul Primariei comunei
Budesti;
'
29) indepline~te
~i alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul
local sau primar.
Atributii cu caracter general:

1.Respecta programul de lucru stabilit prin dispozitia primarului comunei Bude~ti ~i
informeaza ~eful ierarhic atunci cand parase~te institutia Tn timpul programului de
lucru;
2.Cunoa~te ~i respecta circuitul documentelor;
3.Manifesta un comportament civilizat, atent ~i amabil fata de persoanele cu care
vine Tn contact, raspunde 1n cazul unui comportament nepoliticos fata de ace~tia;
4.Solutioneaza 1n termen corespondenta repartizata ; .
5.Duce la 1ndeplinire prevederile legale care reglementeaza activitatea proprie;
6.ln exercitarea atributiilor de serviciu este obligat sa aiba o tinuta morala corecta 1n
toate Tmprejurarile ~i sa nu lezeze cu nimic prestigiul institutiei din care face parte ~i
pe care o reprezinta;
7.Respecta prevederile actelor normative 1n vigoare 1n domeniul sau de activitate;
8. Respecta prevederile Regulamentului de Ordine lnterioara al Primariei comunei
Bude$ti;
9.Arhiveaza actele pe care le 1ntocme~te ~i le depune la compartimentul arhiva;
10.Participa la cursurile de perfectionare ~i formele de pregatire;
11.Respecta prevederile legale de securitate ~i sanatate 1n munca;
12.lndepline~te ~i alte atribu\ii 1ncredintate de ~eful direct ierarhic, care privesc sau
au legatura cu scopul principal al postului.

PRIMAR,
Vasil_e CODijEA
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