
 

ANUNT 

PRIMĂRIA COMUNEI SUHAIA,  cu sediul in localitatea Suhaia, str. Şoseaua Dunării, nr. 
220, judetul Teleorman organizeazã concurs pentru ocuparea a 2 posturi referent, organizat în 
baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  de:  

- Referent - 2 posturi  

Concursul se va desfasura astfel:   

- Proba scrisa in data de 5 aprilie 2022,  ora 10,00 ,  

- Proba interviu  - la o dată care va fi comunicată ulterior 

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

o să fie absolvent de studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de 
bacalaureat. 
 

Documentele solicitate candidatilor pentru întocmirea dosarului de concurs, sunt : 
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 

dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 
unitatile sanitare abilitate; 

f) curriculum vitae. 
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 
    (3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia 
dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 
penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 
tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea. 
 (5) Locul de depunere a dosarului de concurs: 
 - dosarele de concurs se depun zilnic de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00, la 
Registratura Primăriei Suhaia, Camera 8. 
Bibliografia stabilită pentru probele concursului sau examenului este: 

Bibliografia / tematica: 

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.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile 
ulterioare - Partea a III (Titlul I, Titlul II, cap.I, titlul III, Titlul IV, Titlul V, cap. I, cap. II, cap. III, cap 
IV), 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare; Cap. I - Cap. VI 

7. Ordinul nr. 37/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a 
registrului agricol pentru perioada 2020-2024. Tilul I, Titlul II, Titlul III 

8. Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pieţtei produselor 
din sectorul agricol. Cap. I, cap. II, cap. III 

9. Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. Art. 1 
- art. 15(1) 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public. Cap. I, cap. II, 
cap. III, cap. IV 

11. Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si 
adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale Art.1 - art. 8 

12. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; Cap. I, cap. II, cap. III, cap. VI, cap. VII, cap. VIII 

13. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole 
situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin 
in administrare terenuri proprietate public si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea 
Domeniilor Statului. Cap. I, cap. II, cap. III cap. IV 

14. Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 
Titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole 
situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin 
in administrare terenuri proprietate public si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea 
Domeniilor Statului Anexa nr. 1, art. 1 - art. 14 

15. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Titlul I, cap. I, cap. II si cap. III cu 
modificarile si completarile ulterioare 

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Suhaia, Str. Soseaua Dunării, nr. 220, Judetul 

Teleorman , persoana de contact: Lăpădat Nela – Mirela, telefon: 0247.451.100;, E-mail : 

suhaia_tr@yahoo.com . 
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