PRIMARIA BREAZA

Nr_______/ __________

ANUNT
Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei
noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector debutant in cadrul
Compartimentului Agricol si Cadastru .
Concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector debutant , va avea loc la
sediul Primariei Breaza pe data de 19 .11.2018 , ora 10,00 proba scrisa si 21.11.2018 proba de
interviu.
Dosarele se pot depune in perioada 19.10.2018 -07.11.2018.
Conditii de participare pentru functia de inspector debutant
a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei
publice;
i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

Conditii specifice pentru functia publica de inspector debutant din cadrul Compartimentului
Agricol si Cadastru
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul :ingineria resurselor
vegetale si animale, stiinte administrative sau stiinte economice.
- cunostinte operare calculator, nivel avansat, dovedite prin atestat, fara testarea cunostintelor.
Bibliografie:
1 . Constitutia Romaniei
2. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata modificata si
completata ;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata ,modificata si
completata;
4. Legea nr.7/2004 – Codul de conduita al functionarilor publici, republicata
5. Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol modificata si completata
6.Legea nr.7/1996cadastrului şi a publicităţii imobiliare (r3) modificata si completata
7. Ordinul 289/147/7.325/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind modul de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019

Atributiile postului:
- Completează şi ţine la zi registrul agricol în format electronic cu respectarea dispoziţiilor legale în
vigoare în domeniul Registrului agricol precum şi a altor acte normative cu incidenţă în această
activitate;

-Colaborează permanent cu funcţionarul care gestionează registrul agricol pe suport de hârtie în
vederea asigurării concordanţei dintre cele două forme de registru agricol;
- Eliberează adeverinţe prin care se atestă date din registrul agricol în format electronic;
- Eliberează documente doveditoare privind proprietatea asupra animalelor si pasarilor, in vederea
vanzarii acestora in targuri si oboare;
- Efectueaza împreuna cu comisia constituita verificari în registrul agricol în format electronicsi pe
teren cu privire la detinerea suprafetelor de teren ori a animalelor, intocmind procesele verbale de
constatare prin care se stabileste existenta produselor, estimarea productiilor şi a cantitaţilor destinate
comercializarii, pe baza carora elibereaza documente privind calitatea de producator agricol în
vederea vânzarii produselor la piaţă;
- Ţine evidenţa certificatelor de producător într-un registru special;
- Colaboreaza cu medicul veterinar imputernicit de circumscriptia sanitar-veterinara si /sau un
zootehnist de la centrele agricole privind completarea registrului agricol în format electronic cu datele
privind efectivele de animale si raspunde impreuna cu acesta de realitatea datelor inregistrate;
- Colaborează cu referentul cu atribuţii pe linia cadastrului la înscrierea şi centralizarea datelor
privind categoria de folosinţă a terenului;
- Colaborează cu personalul din cadrul Agenţiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, acordand
sprijin cetatenilor pentru obtinerea subventiilor;
- Colaboreaza cu personalul Centrului Agricol, cu specialisti din cadrul oficiilor de cadastru si
publicitate imobiliara si de la directiile generale pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene in
vederea verificarii si centralizarii datelor pe localitate;
- Inainteaza Directiilor Judetene de Statistica rapoartele statistice in materie, la termenele si pe
formularele elaborate de Institutul National de Statistica, pe suport hartie cat si in format electronic,
conform formularelor elaborate in format electronic;
- Colaboreaza cu funcţionarul public care gestionează registrul agricol pe suport de hârtie si cu
funcţionarul public pe linie de cadastru, pentru furnizarea datelor necesare identificării exploatatiilor
agricole, în vederea bunei desfasurări a recensamantului general agricol ;
- Efectueaza verificări pe teren, pentru vizitarea persoanelor fizice în vederea înregistrării datelor în
registrul agricol în format electronic, stabilirii exactitatii datelor gestionate si informează conducerea
în situaţia în care se constată declararea de date neconforme cu realitatea sau refuzul de declarare;
- Colaboreaza cu Serviciul Financiar-contabil, compartimentul Taxe şi impozite, precum şi cu alte
compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului in scopul asigurarii unei
baze de date unitare, îndeplinind în acest sens toate obligaţiile ce îi revin conform legii;
- Răspunde împreuna cu functionarii din cadrul Compartimentului Taxe si Impozite de aplicarea
Legii nr. 260/2008, republicată;
- Răspunde de solutionarea în termen a petitiilor specifice activitatii desfăşurate;
- Realizează operaţiunile in vederea arhivarii documentelor create, respectand prevederile Legii 16 /
1996;
- Elaborează procedurile operaţionale pentru activităţile specifice prevăzute în fişa postului şi se
preocupă de actualizarea permanentă a acestora;
- Raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale, specifice atributiilor ce-i revin si aplicarea
corecta a acestora;
- Pastreaza secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau
documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii;
- în lipsa din instituţie (concediului de odihna, concediului medical sau alte concedii prevăzute de
lege, învoiri, alte situaţii prevăzute de lege) va fi inlocuit de doamna Dabija Petruţa – referent în
cadrul Compartimentului Agricol şi cadastru
- Execută şi alte atributii date de conducerea institutiei.

Adresa de corespondenta: Breaza,str.Republicii, nr.82B, judetul Prahova, adresa de mail ;
primariabreaza@yahoo.com .Persoana de contact Nica Viorica –Comp.RUS –tel.0244/340508

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS
1) formularul de înscriere ;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
5) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
6) cazierul judiciar;
7) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii
de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe documentele prezentate mai sus se prezinta insotite de documentele originale.
Relatii suplimentare la sediul Primariei orasului Breaza si tel./340508
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