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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA MIHĂILEȘTI 

Comuna Mihăilești, Județul Buzău, Tel./Fax.0238775005                         

============================================================= 

Data publicării: 27 iunie 2022 
 

Anunţ 
concurs pe post pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de referent, 

clasa III, grad profesional superior, Compartiment agricol și de fond funciar 

 
 

           Primăria  Comunei Mihăilești, cu sediul în Comuna Mihăilești, judeţul Buzău, 

organizează concurs pe post pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăilești, județul Buzău, 

conform art. 385 alin 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în data de 

12 iulie 2022, orele 10.30- proba scrisă, proba interviu fiind anunțată ulterior după 
cum urmează: 

 de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment agricol și de fond 

funciar - 1 post.  

         
Condiții de participare:  

 

Condiții sprecifice: 
 candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin 1 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
Condiții sprecifice: 

 studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de 

bacalaureat. 
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 7 ani. 

 

 Publicarea anunțului se va face în data de 27.06.2022, prin afișare la sediul 
instituției și postarea pe site - ul instituției : www.comunamihailesti.ro  

 Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din sat Mihăilești, comuna 

Mihăilești, județul Buzău. 

 Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 27.06.2022 - 04.07.2022, la 

sediul Primăriei comunei Mihăilești, județul Buzău. 

 Menționam că nu dorim redistribuirea din corpul de rezervă al funcționarilor 

publici. 
  

 Relații suplimentare la sediul primăriei din sat Mihăilești, comuna Mihăilești, 

județul Buzău, persoană de contact Tudose Violeta - Adelina, telefon 0238775005 sau 
e-mail: primariamihailesti@yahoo.com  

 

 Bibliografie: 
1. Constituţia României, republicată 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificările şi completările ulterioare 
5. Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările 

ulterioare  

cu tematica Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare - in integralitate 

6. Legea nr. 18/1991 fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare  
cu tematica Legea nr. 18/1991 fondului funciar, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare - in integralitate 

7. Hotararea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a 

titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 cu tematica Hotararea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de 
atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, 

cu modificările şi completările ulterioare - in integralitate 

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia 
stabilită  în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și 

complatările acestora. 

 

 

 

Primar, 

Petre Dorinel 


