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Primăria Comunei Dragalina, Judeţul Călăraşi , organizează examen pentru promovarea în clasă a
funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Dragalina Judeţul Călăraşi.

1. Condiţii de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă : 3 decembrie 2021 , ora 10.00 , sediul Primăriei Comunei Dragalina ;
Proba interviu : 6 decembrie 2021, ora 10.00 , sediul Primăriei Comunei Dragalina .

2. Condiţii de participare la examen : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.481
din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ.

3. Depunerea dosarelor: dosarele de examen se depun la sediul Primăriei Comunei Dragalina, la
registratură , în termen de 5 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Comunei Dragalina şi la
sediul Primăriei Comunei Dragalina, Judeţul Călăraşi.

4. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici.

5. Bibliografie :

1. Constituţia României, republicată,;
2. O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, titlurile 1

şi II ale părţii a Vl-a ;
3. O.G. 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. Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar ;
6. 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
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului;



7. Legea nr. 145 / 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol;

8. Ordonanţa Guvernului nr. 28 / 2008 privind registrul agricol;
9. Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 ;
10. Hotărârea Guvernului 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;

11. Hotărârea Consiliului Local Dragalina nr. 84/2019 privind aprobarea Regulamrentului propriu
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu
caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Dragalina , Judeţul Călăraşi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Dragalina , Judeţul Călăraşi, situat în
satul Dragalina, Bulevardul General Ioan Dragalina , nr. 46.
Persoana de contact: CONSTANTIN GETA , consilier , clasa I , grad profesional superior ,
compartiment resurse umane şi salarizare.
Telefon 0242708073
Fax 0242708074
e-mail : pdragalina@gmail.com
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