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ROMÂNIA                       Anexa 
JUDEŢUL SĂLAJ            la Dispoziţia nr.443. 
COMUNA NUSFALAU         din data de 02.11.2018 
P R I M AR  

 

Concurs, de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante,  
inspector debutant fond funciar,  în aparatul de specialitate al primarului comunei 
Nușfalău Programat la data: 06.12.2018, ora 10:00  proba scrisa 

07.12.2018 ora 10:00  interviu 
Locatie desfasurare concurs: Primaria Comunei Nusfalaua, str. Arany 
Janos nr.1. Judetul Salaj 

 
Bibliografie  
 
Constituția ramâniei 
 
Legea nr.215/2001 – privind Administraţia Publică Locală – republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare  
 
Legea nr.188/1999 – privind Statutul Funcţionarului Public – republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare  
Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici – republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

- Legea fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările 
ulterioare 

- 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, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*) cu modificările și 
completările ulterioare. 

- Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991  

- Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991  

-  
Pentru examenul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele 
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documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:  

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse 
umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 
2 ani;  
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.  

- Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi 
funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 
proprietarilor din 04.08.2005  
  

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei comunei Nusfalau sau la telefon 
0260670002 

 

 

                      PRIMAR,                 Avizat de legalitate, 
                                                                                        Secretarul comunei Nusfalau, 
                   MATE RADU                                                         Rad Maria-Elisabeta 
 
 
 
 


