
 
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 Exemplarul 
nr.____ 

cu sediul în :localitatea Dămienești,comuna Dămienești,județul Bacau,str,Vasile Morțun,nr.78,cod poștal 607135, 
e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com,site:www.primariadamienesti.ro 

  
D I S P O Z I T I A 

Nr.  81 din 12.04.2021 
  

privind organizarea și desfașurarea  concursului  din data de 24 mai 2021  proba 
scrisă și 26 mai 2021 interviul, organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului 
Agricol al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 

 
Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl.Răileanu Vasilică-Cătălin 

 
Având în vedere prevederile: 
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
-  art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare,  
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru eleborarea 

actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare  
- art. 25 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor   

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 618 alin. (5) lit. ”b” din OUG nr. 67/2019 pivind Codul administrativ 
Luând in considerare: 
- referatul nr.   1237 / 31.03.2021  emis de secretar general Verde Matilda, 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dămienești privind aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii  al  aparatului de specialitate al  primarului comunei Dămienești nr. 8  
din 26 februarie 2021 

În temeiul dispoziţiilor   art. 155 alin.(5) lit.”e” și  art. 196 alin. (1) lit. ”b”,  din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019,  privind Codul administrativ 
 

D I S P U N : 
 

 Art.1.  Se aprobă organizarea și desfașurarea  concursului  din data de 24 mai 
2021,  proba scrisă și  26 mai 2021 interviul, organizat pentru ocuparea  funcţiei publice 
de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul 
Compartimentului Agricol al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, 
județul BACĂU. 



 
 

 
 Art.2. Bibliografia și tematica pentru susținerea concursului este cea prevăzută în 
anexa la prezenta dispoziție. 
 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Bacău, și o va duce la cunostinta publica prin  afisare  la  sediul Primarie comunei 
Dămienești şi pe pagina de internet a instituţiei la adresa: 
www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE. 
 
  
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general  

Verde Matilda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXĂ  LA  D I S P O Z I T I A  Nr.  81 din 12.04.2021 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

privind concursul organizat în vederea ocupării  funcției publice de execuţie vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de 

Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 
 

1. Constituția României, republicata; 
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Titlul I și II ale părții a VI-a; 
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată cu modificarile si completarile ulterioare. 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

republicată cu modificarile si completarile ulterioare. 
5. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6. Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificarile si completarile ulterioare. 
7. Ordonanța de Urgenta nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

 
 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 
republicarile, modificarile si completarile intervenite pâna la data depunerii dosarelor de 
concurs. 

 
 
   

TEMATICA 
 

privind concursul organizat în vederea ocupării  funcției publice de execuţie vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de 

Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 
 

1. Constituția României, republicata; 
- Principii generale, Îndatoririle fundamentale, 
- Drepturile şi libertăţile fundamentale 
- Îndatoririle fundamentale, 

 
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Titlul I și II ale părții a VI-a; 
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată cu modificarile si completarile ulterioare. 
- Capitolul I: Principii şi definiţii; 
- Capitolul II: Dispoziţii speciale; 
- Capitolul III: Dispoziţii procedurale şi sancţiuni. 

 



 
 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 
republicată cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Capitolul I: Dispoziţii generale; 
- Capitolul II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 
- Capitolul III: Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la 
sănătate, la cultură şi la informare; 
- Capitolul IV: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 
luarea deciziei; 
- Capitolul V: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 
- Capitolul VI: Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe 
criteriul de sex; 
- Capitolul VII: Control, constatare şi sancţionare. 
 
 

5. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Capitolul I: Dispoziţii generale; 
- Capitolul II: Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din   
registrul agricol. 
- Capitolul III: Raportarea datelor din registrul agricol; 
- Capitolul IV: Dispoziţii finale. 

 
6. Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale; 
- Folosirea terenurilor pentru producţia agricolă şi silvică 
- Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia 
agricolă şi silvică 
 

7. Ordonanța de Urgenta nr.  34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

- aplicarea prevederilor OUG  nr.  34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 
 

         
PRIMAR, 

 Răileanu Vasilică Cătălin 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general  
Verde Matilda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
COMUNA DAMIENESTI 

 
SECRETAR GENERAL 

TEL.0234222502 
FAX0234222870 
CUI 4535848 

Localitatea Damienesti,judetul Bacau,str.Vasile Mortun nr. 78,  
e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com 

  
REFERAT 

 nr.  1237 din 31.03.2021  
                       
privind organizarea și desfașurarea  concursului  din data de 24 mai 2021,  proba scrisă și  
26 mai 2021 interviul, organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante 
de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol al 

Aparatului de Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 
 

      Secretarul general al UAT Dămienești, județul Bacău, Verde Matilda 
 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
-  art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare,  
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
- prevederile Legii nr. 24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

eleborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare  
- art. 25 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor   

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 618 alin. (5) lit. ”b” din OUG nr. 67/2019 pivind Codul administrativ 
 Luând in considerare: 
-  Hotărârea Consiliului Local al comunei Dămienești privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii  al  aparatului de specialitate al  primarului comunei Dămienești nr. 8  din 
26 februarie 2021 
 
  Domnule primar, în raport cu cele mai sus prezentate apreciez oportunitatea 
si necesitatea emiterii unei dispozitii prin care sa aprobati organizarea și desfașurarea  
concursului  din data de 24 mai 2021,  proba scrisă și 26 mai 2021 interviul, organizat 
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de Specialitate a 
Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 
 Fata de cele relatate, va rog dispuneti! 
 

secretar general, 
 Verde Matilda 


