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COMUNA CRASNA        Nr.9200/27.10.2020. 
ANUNT 

 
Primăria comunei Crasna organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru 

ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, astfel: 
1. Denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului: UAT 
COMUNA CRASNA 
2. Funcţia publică pentru care se organizează concursul: funcție publică de execuție, 
INSPECTOR, clasa I, gradul profesional ASISTENT, cu durata normală a timpului de lucru de 8 
ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână. 
3. Compartimentul din care face parte funcţia publică pentru care se organizează concursul: 
FOND FUNCIAR 
4. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare, dacă este cazul: nu este cazul.  
5. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 26.11.2020 , ora 9,00 la Primăria 
comunei Crasna, jud. Sălaj – Sala de ședințe. 
6. Condiţiile de participare: 
Condiții generale: 
- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - Codul Administrativ: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării 
de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, 
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate 
acreditate în condiţiile legii; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 
funcţiei publice; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post 
- condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 
condiţiile legii; 
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică.  
Condiţiile de studii: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile 
științelor inginerești specialitatea ingineria resurselor vegetale și animale (Horticultură, 
Agronomie, Silvicultură, Inginerie forestieră)  sau inginerie geodezică. 
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Condiţiile de vechime în specialitate: 
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 
execuţie. 
7. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: dosarele de concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Crasna, în perioada 27.10.2020- 16.11.2020. 
8. Data publicităţii: 27.10.2020. 
9. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

 adresa de corespondenţă: com. Crasna, sat. Crasna nr.13, jud. Sălaj, cod poștal: 457085 
 telefon/fax: 0260636066 
 e-mail: primaria@crasna.ro 
 persoana de contact şi funcţia publică deţinută: Solyom Zsuzsanna – inspector , la 

compartimentul buget-contabilitate – resurse umane. 
BIBLIOGRAFIE : 
1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare –Partea III, Partea VI, Titlul I si Titlul II; 
3.  Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legiii fondului funciar 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietaţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotarârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea 
în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din 
România, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013, privind 
masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, cu modificările şi 
completările ulterioare 

10.  Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 
sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare 

11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1191, aprobată prin legea 86/2014, cu modificările și completările ulterioare 

12. Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor OUG.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191, 
cu modificările și completările ulterioare 

13. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în 
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administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

Principalele atribuții ale postului:  
a) aplicare prevederilor Legii fondului funciar cu modificările și completările ulterioare; 
b) identificarea terenurilor agricole si forestiere solicitate în baza legilor fondului funciar; 
c) întocmirea anexelor la legea fondului funciar; 
d) deplasări în teren pentru punerea în posesie a terenurilor aprobate de Comisia județeană de 

fond funciar; 
e) deplasări în teren pentru stabilirea liniei de hotar ; 
f) întocmirea proceselor verbale de punere în posesie și trimiterea lor la organele competente 

pentru întocmirea Titlurilor de proprietate; 
g) eliberarea Titlurilor de proprietate pentru titulari; 
h) verificări în teren prind sinceritatea declarațiilor asupra existenței produselor agricole, a celor 

care solicită atestat și carte de producător; 
i) culege informații de la cetățeni privind structura culturilor ce doresc să le însămânțeze în anul 

curent și în funcție de condițiile pedoclimatice. le asigură consultanță de specialitate; 
j)  propune măsuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând în același timp 

consultanță de specialitate în vederea înființării, la nivelul comunei, a unor exploatații 
agricole pe domenii: legumicole, zootehnice, agricole; 

k) contribuie în comună, alături de ceilalți specialiști în aplicarea programelor prevăzute în 
strategia guvernului pe linie de agricultură; 

l) ține evidența asupra terenurilor de pe raza comunei Crasna, defalcate pe categorii de folosință 
și proprietari; 

m) identificarea terenurilor și întocmirea planurilor parcelare; 
n) întocmirea și înaintarea la ANRP a dosarelor de despăgubiri; 
o) identificarea și poziționarea corectă a proprietarilor de terenuri pe blocuri fizice; 
p) sprijină proprietarii pentru identificarea și poziționarea corectă a terenurilor pentru 

proprietarii care depun cereri pentru proiecte sau subvenții și pentru APIA; 
q) identificarea terenurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei; 
r) furnizează date pentru sistemul informaţional statistic (statistica curenta, pregătirea şi 

organizarea recensămintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj);  
s) urmăreşte şi rezolvă pe teren sesizările şi reclamaţiile referitoare la probleme de agricultură;  
t) verifică şi eliberează la cerere situaţia rolului agricol al solicitanţilor pentru o perioadă de timp 

de cel mult 30 de ani în vederea întocmirii actelor de proprietate necesare;  
u) efectuează verificări la fața locului prin sondaj a datelor înscrise în registrul agricol; 
v) eliberează adeverinţe şi copii după documentele aflate în Arhiva, la cererea celor interesaţi;  
w) pregătirea datelor pentru înscrierea în centralizatorul registrului agricol și dările de seamă 

statistice; 
x) îndeplinește atribuțiile prevăzute de  Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare 

a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan; 
 

PRIMAR, 
BOGYA MIKLÓS 

 


