
PRIMARIA COMUNEI AXINTELE
Nr.___/12.12.2014

A N U N T
În conforitate cu prevederile legale în vigoare Primăria comunei Axintele,  judeţul Ialomița, 

cu sediul în localitatea Axintele, judeţul Ialomița organizează concurs  în vederea ocupăriia două 
posturi  vacante de: 

-referent , clasa III, grad profesional debutant(agent agricol _ în cadrul Compartimentului 
Agricol

-referent , clasa III, grad profesional debutant(agent agricol _ în cadrul Compartimentului 
Buget. Finanțe, impozite și taxe

-condiții de participare la cuncurs sunt condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind statutul funcționarilor publici r2, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice:
-  Absolvent al învăţământului liceal respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de 

bacalaureat

-  Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei

-  cunoştinţe operare calculator
Concursul se va desfășura în data de 14.01.2015 orele 10,00 la sediul Primăriei Axintele
Cei interesați vor depune  dosar de înscriere în perioada 12.12.2014-30.12.2014 care va 

cuprinde următoarele acte:
1). Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Axintele
2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4). Copia carnetului de muncă; conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 

7). Curriculum vitae;

8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
Bibliografia pentru concurs este cea afișată pe siteul Primăriei comunei Axintele 
wwwaxintele.ro
Relații suplimentare la telefon 0243317778

PRIMAR,
                                                            G R I G O R E  T U D O R



A N U N Ţ

Primăria comunei Axintele,  judeţul Ialomița, 

cu sediul în localitatea Axintele, judeţul Ialomița

O R G A N I Z E A Z Ă  C O N C U R S

în vederea ocupării unui post  vacant de:

referent agent agricol  în cadrul Compartimentului Agricol
 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European, şi domiciliul în România,

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,

d) are capacitate deplină de exerciţiu,

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,

f)   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs,

g)      nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care implică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.

1. Condiţiile specifice de participare pentru ocuparea postului de AGENT AGRICOL sunt:

-  Absolvent al învăţământului liceal respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

-  Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei

-  cunoştinţe operare calculator

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

1). Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Axintele

2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4). Copia carnetului de muncă; conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează;

6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

7). Curriculum vitae;

8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

         Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

http://www.primaria-osorhei.ro/userfiles/files/Concurs%20agent%20agricol.pdf


acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

           In cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

         Actele prevăzute la literele b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

Concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de:

1. Agent Agricol- în cadrul Compartimentului Agricol

se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Axintele, situat în localitatea Axintele, judeţul Ialomița, după cum 
urmează:
-          Dosarele de concurs se vor depune în perioada 12 -30 decembrie 2014, inclusiv, la Primăriei comunei Axintele

-          Proba scrisă va avea loc în data de 14 ianuarie 2015 , la sediul Primăriei comunei Axintele, din localitatea 
Axintele, începând cu orele 1000.

-          Interviul va avea loc în data de 15 ianuarie 2014, la sediul Primăriei comunei Axintele, începând cu orele 1000.

        Bibliografia la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Agent Agricol este anexată la prezentul 
anunţ.
      Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0  243317778

  BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Referent agent  agricol din cadrul Compartimentului Agricol

al Primăriei comunei Axintele

i1.   Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările

ulterioare
2.   Legea nr. 215/2001 privind administrarea publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

3.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici

4.   Ordonanţa Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol;

5.   Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol;

6.   Hotărârea Guvernului României nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014;

7.     Ordinul nr. 1998/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2010-2014;

8.     H.G.R. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările si 
completările ulterioare;

9.     Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

10.  Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

11.      Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor 
forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;

12.      Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele masuri 
adiacente (Titlurile IV, V si VI)

13.      H.G.R. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile si 
funcţionarea comisiilor precum stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si 
modului de atribuire a titlurilor de proprietat, precum si punerea in posesie a proprietarilor;      

PRIMAR,

GRIGORE TUDOR

http://primaria-osorhei.ro/


A N U N Ţ

Primăria comunei Axintele,  judeţul Ialomița, 

cu sediul în localitatea Axintele, judeţul

Ialomița

O R G A N I Z E A Z Ă  C O N C U R S

în vederea ocupării unui post  vacant de:

Referent casier în cadrul Compartimentului Buget. Finanțe, impozite și taxe

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European, şi domiciliul în România,

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit,
c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,21 ani

d) are capacitate deplină de exerciţiu,

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,

f)   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs,

g)      nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care implică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.

1. Condiţiile specifice de participare pentru ocuparea postului de REFERENT CASIER  sunt:

-  Absolvent al învăţământului liceal respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

-  Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei

-  cunoştinţe operare calculator

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

1). Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Axintele

2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4). Copia carnetului de muncă; conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează;

6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

7). Curriculum vitae;

8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

         Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

http://www.primaria-osorhei.ro/userfiles/files/Concurs%20agent%20agricol.pdf


acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

           In cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

         Actele prevăzute la literele b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

Concursul pentru ocuparea postului  vacant de:

Referent casier în cadrul Compartimentului Buget. Finanțe, impozite și taxe

se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Axintele, situat în localitatea Axintele, judeţul Ialomița, după cum 
urmează:
-          Dosarele de concurs se vor depune în perioada 12 -30 decembrie 2014, inclusiv, la Primăriei comunei Axintele

-          Proba scrisă va avea loc în data de 14 ianuarie 2015 , la sediul Primăriei comunei Axintele, din localitatea 
Axintele, începând cu orele 1000.

-          Interviul va avea loc în data de 15 ianuarie 2014, la sediul Primăriei comunei Axintele, începând cu orele 1000.

        Bibliografia la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent casier  este anexată la 
prezentul anunţ.
      Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0  243317778

  BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Referent casier din cadrul Compartimentului Buget. Finanțe,

impozite și taxe al Primăriei comunei Axintele

i1.Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările

ulterioare
2.Legea nr. 215/2001 privind administrarea publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici
4.Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulementului operațiilor de casă

5.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură

cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor

6.Legea nr.571/2003 Codul fiscaL actualizată

7.Codul de procedură fiscală

8.Hotărârea nr.2230/1969 privind gstionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste.

Primar,

GRIGORE TUDOR

http://primaria-osorhei.ro/

