
 
 
 

Anexa nr.1 la Dispozitie nr.234/18.10.2021 
 
 

ANUNT 
 

Primaria comunei Movila Banului organizeaza concurs pentru funcția 
publică de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent - 
funcție publica de executie ce va avea loc la sediul Primărie Comunei Movila 
Banului, strada Nuferilor, nr.130, astfel: 
1.Proba scrisa-22.11.2021, ora 10.00 
2.Proba interviu-26.11.2021.  

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 465 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 Condiții specifice de participare pentru funcția de referent, clasa III,  
grad profesional asistent: 
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat. 
-Vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice- 
minimum 1 ani. 
 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se vor depune la sediul Primăriei Comunei Movila 
Banului în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe 
pagina www.anfp.gov.ro si pe www.comunamovilabanului.ro, până la data de 
09.11.2021,  inclusiv, ora 16.00.   
 
 Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Movila Banului, 
comuna Movila Banului, județul Buzău și la telefon: 0238.796.601, începînd cu 
data de 12.10.2021. 
 

Primar, 
Moise Dorin Romcia 
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Anexa nr.2 la Dispozitia Primarului nr.234/18.10.2021 

 

BIBLIOGRAFIE 

 FUNCTIEI PUBLICE  DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL 
ASISTENT  DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI  AGRICOL CADASTRU SI 

URBANISM  DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARILUI 
COMUNEI MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU  

Tematica: 
1. Reglementări privind transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile 
registre agricole a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile 
populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale; 
2. Reglementări privind deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la 
solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale; 
3. Reglementări privind operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a 
vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de 
folosinţă a terenurilor; 
4.Reglementări privind înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a 
reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legile Fondului Funciar 
si Legii 10/2001; 
5. Reglementări privind întocmirea și eliberarea certificatelor  de producător ( 
pentru vânzări de produse agricole ); 
6. Reglementări privind  întocmirea dărilor de seamă statistice R.AGR,AGR 
2A,AGR 2B( cu regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi 
care sunt înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică şi Direcției Agricole 
Județene  termenele stabilite prin lege; 
7. Reglementări privind evidența asociaţiilor agricole cu personalitate juridică.       
Bibliografie: 
1. Constituţia României, republicată 
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
5.Ordinul MADR privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2020-2024. 
6.Legea nr.175/14.08.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
17/2014 privind unele marusi de reglementare a vanzarii-cumpararii 
terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2011 
privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri 
proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea 
Agentie Domeniilor Statului. 
 
 
 



 
7.Ordinul MADR nr.311/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare 
a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare 
a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 
administrate terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie 
Agricola si infiintarea Agentie Domeniilor Statului. 
8.OUG 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
9.Legea nr. 7/1996 privind Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, 
actualizata, cu modificările şi completările ulterioare; 
10.Legea nr. 18/1991, a Fondului Funciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 

Primar, 
Moise Dorin Romica 
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