
                           
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GURA VADULUI 

P R I M Ă R I A 
Adresa: comuna Gura Vadului, sat Gura Vadului, nr.420;  

 Tel/fax: 0244/251.005 
NR. 2341  DIN  15.06.2022 

A N U N Ţ  
 

Primaria comunei Gura Vadului, judeţul Prahova  organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate (cu atribuții privind 
activitatea de cadastru), grad profesional debutant in cadrul compartimentului urbanism, 
cadastru, registru agricol., în data de 13 IULIE 2022. 

 
DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: 

- Formularul de înscriere  
- Copia actului de identitate  
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte  care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului. 

- Copia carnetului de muncă sau după caz adeverința care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studiilor  

- Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. 

- Cazierul judiciar 
- Curriculum vitae, modelul comun european. 

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și 
înscrierea conform cu originalul, în fața candidatului. 

DATELE  DE CONTACT ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de 
concurs: Stan Adriana Cristina 
 Tel. 0244.251.005 
 E-mail: primaria@comunaguravadului.ro 

 
CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

‐ studii universitare de licență absolvite cu diplomă, sau echivalentă în domeniul geodezie 
‐ cunoștințe în domeniul de operare autocad, nivel mediu . 
‐ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul. 

 
CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 
a) să aibă cetățenia română; 
b) să cunoască limba româna, scris și vorbit; 
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale 
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu 
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. 
f) să îndeplinească condițiile de studii 
g) să nu fi fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 

 



Concursul se va desfășura conform prevederilor din HG nr. 286/2011, modificată, și va 
consta în 3 etape succesive după cum urmează: 

a) Selecția dosarelor de înscriere – 7 iulie 2022 
b) Proba scrisă – 13 iulie 2022, ora 10.00 
c) Interviul – 18 iulie 2022, ora 10.00 
Locul de desfășurare al concursului : sediul Primăriei comunei Gura Vadului. 
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1. Constitutia Romaniei, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului 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 cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
6. Ordinul nr. 700/2014 al ANCPI privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și 

înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare. 
7. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificările și completările 

ulterioare. 
8. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură 

sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
modificată. 

9. HG nr. 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, modificată. 

 
 
 

Tematica: 
- reglementări privind funcția publică; 
- reglementări privind administrația publică; 
- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminarea; 
- reglementări privind organizarea activității de cadastru, realizarea, întreținerea și 

avizarea lucrărilor de cadastru, procedura de înscriere în cartea funciară. 
- reglementări privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale, circulația 

juridică a terenurilor, sancțiuni. 
- Acordarea de măsuri compensatorii, sancțiuni. 
- Reglementări privind comisia locală pentru inventarierea terenurilor (cap.I), întocmirea 

situației terenurilor 
- Dispoziții privind realizarea lucrărilor sistematice de cadastru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI: 
 

DATA/ORA ACTIVITĂȚI 
22.06.2022 Afișarea anunțului
22.06.2022 – 06.07.2022, ora 15.30 Depunerea dosarelor
08.07.2022 Selecția dosarelor participanților și afișarea rezultatelor
11.07.2022 Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor 
12.07.2022 Afișarea rezultatelor finale la contestații selectie dosare
13.07.2022, ora 10.00 Susținerea probei scrise 
14.07.2022, ora 09.00 Afișarea rezultatelor probei scrise
15.07.2022, ora 09.00 Depunerea contestațiilor la proba scrisă 
15.07.2022, ora 15.30 Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă
18.07.2022, ora 10.00 Susținerea interviului 
18.07.2022, ora 15.00 Afișarea rezultatelor interviului
19.07.2022,  Depunere contestații interviu
19.07.2022, ora 14.00 Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu 
20.07.2022 Afișarea rezultatelor finale ale concursului 

 
 

PRIMAR , 
SORA NICOLAE MARIUS 


