ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
PRIMARIA COMUNEI MICLESTI,JUDETUL VASLUI,organizează

concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de
H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului- REFERENT AGRICOL-post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: absolvent liceu cu diploma de bacalauriat,cu pregatire de
specialitate-profil agricol, economic, sau administrativ;
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- 1 an
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- 18 februarie 2016, ora 10.00, la sediul; PRIMARIA COMUNEI MICLESTI
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 11
februarie 2016,ora 12.00, la sediul PRIMARIA COMUNEI MICLESTI
Date contact: CARMACIU VIORELtel. 0235-348135,interior 11,mobil 0761-129022
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de REFERENT AGRICOL,
in regim de angajat contractual pe durata nedeterminata,
la Primaria comunei Micleşti, judeţul Vaslui
-CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
-LEGEA NR. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
actualizata;
- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale
Legii nr.169/1997;
- Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente, modificata si completata (titlurile IV, V si VI);
- Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului communist in Romania, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile
pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in
mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania;
- Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol ;
- Hotararea de Guvern nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019,cu
normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
-CODUL MUNCII,modificat si completat prin Lege nr. 40/2011 - privind unele masuri în
domeniul muncii si asigurarilor sociale(prevederi referitoare la ; incheierea, executarea,incetarea
contractului individual de munca si sanctiunile disciplinare)
-LEGEA 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice.

