ANUNŢ
Primaria Scortaru Nou, cu sediul în localitatea Scortaru Nou, str.
Administratiei nr.10, judeţul Braila organizeazã concurs pentru ocuparea functiei
publice de executie vacanta de referent, clasa III grad profesional debutant –
agent agricol .
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 17.10.2018, ora 10.
- Proba interviu va avea loc in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data
sustinerii probei scrise.
Conditii specifice:
- studii medii liceale, in domeniul Agricol, absolvite cu diploma de Bacalaureat;
- cunostinte operare calculator nivel mediu –dovedite cu certificate ECDL
complet, sau echivalent;
- fara vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
20 zile calendaristice de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul Primariei comunei Scortaru Nou.
Relaţii suplimentare la sediul: Primariei Scortaru Nou
persoană de contact: Oprea Daniela telefon/fax: 0239/697519

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publica de
executie vacanta de referent,clasa III, grad profesional- debutant - agent
agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scortaru Nou,
Compartimentul REGISTRU AGRICOL este urmatoarea:
1.Constitutia Romaniei , republicata, M.O nr.767/31.10.2003
2.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata;
4.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;
5.Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
6. Legea nr.544/2001-privind Liberul acces la informatiile de interes public,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Ordonanta Guvern 28/2008 privind registrul agricol republicat si modificat.
8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea fondului funciar nr. 18/1991.
10. Ordinul 289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice pentru completarea
registrului agricol pentru perioada 2015-2019.
NOTA* Se vor avea in vedere variantele la zi a actelor normative din bibliografie.

