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ANUNȚ 

 

 În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 21 alin.(1) din H.G. 

nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare și Art.II din Legea nr.203/ 2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm că, Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Roata 

de Jos, județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de 

execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roata de Jos, după cum 

urmează: 

- 1 (una) funcție publică de execuție, vacantă, clasa I, consilier, gradul profesional debutant, 

în cadrul Compartimentului Registrul Agricol din Aparatul de Specialitate al Primarului 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

 

Astfel în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 21 alin.(1) din H.G. 

nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare și Art.II din Legea nr.203/ 2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm că, Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Roata 

de Jos, județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de 

execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roata de Jos, după cum 

urmează: 

- 1 (una) funcție publică de execuție, vacantă, clasa I, consilier, gradul profesional debutant, 

în cadrul Compartimentului Registrul Agricol din Aparatul de Specialitate al Primarului 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

 

Probele stabilite pentru concurs : 

• perioada depunere dosare pentru concurs: 02.02.2021 – 22.02.2021 (în termen de 20 de zile 

de la data publicării anunţului) 

• probă scrisă : 04.03.2021 (data de concurs trebuie sa fie a 31 zi de la publicare) ora 10,00,  

 

  Condiţii de desfăşurare a concursului:  
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• interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise.  

 

 Data, ora şi locul organizării probei scrise: 04 martie 2021, ora 10:00, la sediul Primăriei 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, sat Roata de Jos, strada Republicii nr. 65. 

  

Condiţii de participare la concurs : 

• Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ.  

• Condiții specifice : 

      Pentru funcția publică de execuție vacantă Clasa I, gradul profesional debutant, în 

cadrul Compartimentului Registrul Agricol din Aparatul de Specialitate al Primarului 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu - 1 post:    

 

Studii:  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  

     Vechime:  -  

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/ zi, respectiv 40 ore/ săptămână. 

 

   Bibliografia de concurs:  

1. Constituţia României, republicată;  

2 . O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, parțile I, III și VI;  

3. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;  

4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 

ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea 

normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;  

6. Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si completările 

ulterioare;. 7. H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic 

naţional al nomenclaturilor stradale; 8. Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice 

Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, 

cu modificările ulterioare; 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

cu modificările şi completările ulterioare; Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative 

din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi 

completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.  

    



   Principalele atribuţii prevăzute în fişa postului:  

- înscrie în registrele agricole în format electronic şi, după caz, pe suport letric datele primare cu 

privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane 

fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, - asigurară înscrierea titlurilor 

de proprietate în registrul agricol electronic şi, după caz, pe suport de hârtie;  

- înregistrează contractele de arendare a bunurilor agricole în registrul special şi ţine evidenţa acestora, 

conform legii;  

- centralizează şi transmite datele din registrul agricol în format electronic către registrul agricol 

naţional (R.A.N.) în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de 

R.A.N. şi a interconectării cu sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, după implementarea, 

operaţionalizarea, dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic centralizat de gestionare a 

conţinutului registrelor agricole ale unităţilor administrativ-teritoriale de Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară;  

-comunică Compartimentului cu atribuții de Taxe si Impozite Locale, în vederea actualizării, toate 

modificările intervenite la rolurile agricole, privind deținerea bunurilor, sau infiintarea unor roluri 

agricole noi;  

- concomitent cu colectarea şi înscrierea datelor în registrul agricol colectează prin sondaj de la 

gospodării informaţii privind producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă şi 

efectivul de familii de albine;  

- comunică datele centralizate pe suport hârtie sau electronic pe comună Direcţiei Regionale de 

Statistică şi Direcţiei Judeţene pentru Agricultură, la termenele prevăzute în normele tehnice de 

completare a registrului agricol;  

- sprijină funcționarul public definitiv, la aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri 

de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului și la 

intocmirea documentației în acest sens;  

- întocmeşte adeverinţe doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor 

de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării - prin Agenţia pentru Plăţi şi 

Intervenţie în Agricultură - a subvenţiilor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri;  

- întocmeşte documentele necesare pentru eliberarea atestatelor de producător şi carnetelor de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza datelor înscrise în registrul agricol şi 

constatărilor din teren;  

- întocmeşte adeverinţe cu datele din registrele agricole privind starea materială pentru ajutoare 

sociale, pentru burse şcolare şi alte măsuri de protecţie socială;  

- furnizează datele cu bunurile înregistrate în registrul agricol necesare pentru stabilirea domiciliului în 

vederea întocmirii sau preschimbării actelor de identitate, pentru înscrierea imobilelor în cartea 

funciară, pentru notariat în vederea unor tranzacţii imobiliare şi altele asemenea; 

 - sesizează funcționarului public definitiv din cadrul compartimentului existenta unor situații ce 

implică constatarea şi aplicarea de sancţiuni, potrivit legii, pentru următoarele contravenţii săvârşite de 

persoanele fizice/juridice obligate să declare date şi informaţii care fac obiectul registrului agricol: - 

declararea de date neconforme cu realitatea; - refuzul de declarare; - degradarea, distrugerea sau 



sustragerea integrală ori parţială a datelor din registrul agricol; - refuzul de a prezenta primarului, 

prefectului şi persoanelor împuternicite de aceştia documentele necesare în vederea verificării realităţii 

datelor; - nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului 

agricol;  

- furnizează date cu bunurile mobile sau imobile înregistrate în registrul agricol în vederea sesizării 

pentru deschiderea procedurii succesorale ce se comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului 

unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul 

domiciliu;  

- sprijină comisia locală de fond funciar cu privire la soluţionarea cererilor pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate sau în vederea efectuării de corecţii ale erorilor materiale descoperite în 

titlurile de proprietate; - participă la evaluarea pagubelor care se produc la culturile agricole împreună 

cu specialiştii de la direcţia judeţenă pentru agricultură, dacă este cazul; - operează şi actualizează 

registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale (R.E.N.N.S.) ca persoană desemnată cu 

atribuţii de înscriere a datelor, de verificare, completare, validare şi actualizare a elementelor de 

nomenclatură stradală de la nivelul comunei în baza hotărârii autorităţii deliberative a comunei;  

-comunică persoanei responsabile cu operarea în R.E.N.N.S., în vederea actualizării, toate modificările 

intervenite la adresele administrative, prin verificarea, completarea, validarea şi actualizarea datelor 

existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidenţele proprii;  

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare în domeniul de 

activitate;  

-Participă și sprijină funcționarii publici definitiv din cadrul compartimentului la toate activitățile 

desfășurate de acesta în îndeplinirea activităților aferente Compartimentului Registrul Agricol,  

-Urmărește şi asigură respectarea legislaţiei în vigoare în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi 

colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului;  

-desfăşoară activităţi în cadrul biroului concretizate în înregistrarea, redactarea, exepedierea, scăderea 

şi îndosarierea lucrărilor, precum şi întocmirea opisurilor şi îndosarierea acestora, iar la sfârşitul 

anului, arhivarea tuturor lucrărilor;  

-respectă prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea de securitate și sănătate în muncă, 

regulile de protecția muncii și cele privind folosirea echipamentelor de protecție și de lucru; își 

însușește și aplică normele/regulile/instrucțiunile proprii de sănătate și securitate în muncă și de pază 

contra incendiilor la locul de muncă, respectă interdicția de a desfășura orice activități în cazul în care 

constată o stare de pericol în legătură cu munca desfășurată; menține curățenia la locul de muncă și 

pune în siguranță documentele de serviciu la terminarea programului de lucru, asigură echipamentele, 

aparatele și instalațiile electrice și electronice după terminarea programului de lucru și păstrează 

legitimația de serviciu;  

-Îndeplinește alte atribuții stabilite de primarul comunei, de Consiliul Local sau prin legi speciale, 

primite de la șeful ierarhic superior.  

 

- coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de 

corespondenţă, telefon/fax, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută  

 



  Secretariat Primăria comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, dna Sandu Florentina Lilica – consilier 

grad profesional superior la Compartiment Relatii cu publicul și Rețeaua Electronică a Comunității 

Locale, tel/fax 0246266115, 0731327873, adresă e- mail: cl_roatadejos@yahoo.com.  

 

 

PRIMAR, 

GHIDĂNAC MARIN                                          

 

                                                             Întocmit, 

                                                                   Secretar general u.a.t. 

                Alexandrescu Camelia Constanța  
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