
 
Anexa nr.1 la Dispozitia nr.40/12.02.2021 

 
ANUNȚ 

Concursul pentru funcția publică de execuție vacantă de 
inspector grad profesional principal din cadrul Compartimentului 
agricol, cadastru si urbanism din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau va avea loc la 
sediul Primărie Comunei Movila Banului, astfel: 
1.Proba scrisa-18.03.2021, ora 10.00 
2.Proba interviu-23.03.2021. 

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 inspector grad 
profesional principal: 
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta. 
-Vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei 
publice- minimum 5 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 site-ul institutiei 
www.comunamovilabanului.ro, până la data de 8.03.2021  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, începând cu data de 15.02.2021. 
 

 

PRIMAR, 
MOISE DORIN ROMICĂ 

 

 

 

 



Anexa nr.2 la Dispozitia nr. 40/12.02.2021 
 

BIBLIOGRAFIE 

 Pentru ocuparea functiei publice de inspector grad 
profesional principal din cadrul Compartimentului agricol, 

cadastru si urbanism din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 

1. Constitutia Romaniei , republicată; 
2. O.U.G  nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
3. Ordinul M.A.D.R. privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024 
4. LEGE nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și 
privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției 
Domeniilor Statului. 

5. Ordinul MADR nr.311/2020 privind aprobarea normelor motodologice 
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 comercfiale ce detin in administrare terenuri proprietate 
publica si privata a statului cu destinatie Agricola si infiintarea 
Agentiei Domeniilor Statului. 

6. Legea nr.17/2004 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-
cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan. 

 
Primar, 

Moise Dorin Romică 
 
 
 


