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PRIMARIA COMUNEI AMZACEA JUDEȚUL CONSTANȚA ANGAJEAZĂ 

 
     
 Având în vedere prevederile din OUG57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Primăria comunei Amzacea județul Constanța, organizează concurs de 
recrutare funcții publice de execuție după cum urmează: 
 

a) 1 post funcție publică de execuție vacantă Referent clasa III, grad debutant în cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate urbanism; 
 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
Proba scrisă va avea loc în data de 21 iulie 2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Amzacea din localitatea Amzacea, strada Amzacei, nr.25. 
Condițiile de participare: 
a) Studii medii, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat 
b) Nu este necesară vechime 
Anunțul se afișează în data de 21.06.2022, dosarele se depun în perioada 21.06.2022 – 11.07.2022 
la sediul Primăriei Comunei Amzacea, strada Amzacei, nr.25, localitatea Amzacea, telefon 
0241819913, fax 0241819994, adresă e-mail secretariat@primaria-amzacea.ro, persoană de 
contact secretar general UAT Amzacea domnul Dima Cristian. 
Bibliografie/Tematică: 
Constituția României, republicată; 
Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare;  
Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Legea nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

b) 2 posturi funcție publică de execuție vacantă Inspector clasa I, grad debutant în 
cadrul Compartimentului Taxe și Impozite, Urmărirea si Executarea Creanțelor Bugetare 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
Proba scrisă va avea loc în data de 21 iulie 2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Amzacea din localitatea Amzacea, strada Amzacei, nr.25. 
Condițiile de participare: 
a)Studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea 
științe economice. 
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b)Nu este necesara vechime. 
Anunțul se afișează în data de 21.06.2022, dosarele se depun în perioada 21.06.2022 – 11.07.2022 
la sediul Primăriei Comunei Amzacea, strada Amzacei, nr.25, localitatea Amzacea, telefon 
0241819913, fax 0241819994, adresă e-mail secretariat@primaria-amzacea.ro, persoană de 
contact secretar general UAT Amzacea domnul Dima Cristian 
Bibliografie/Tematică: 
Constituția României, republicată; 
Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare 

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
Titlul IX din Legea nr.227/2015 - Codul fiscal al României, cu completarile si modificarile 
ulterioare; 
Titlul III, V, VI, VII si XI din Legea nr.207/2015 - Codul fiscal al României, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Ordonanța nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
HOTĂRÂRE Nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 - Partea I pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 
ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a 
petitiilor cu modificările și completările ulterioare; 
LEGE Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

c) 1 post funcție publică de execuție vacantă referent clasa I, grad superior în cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate Registrul 
Agricol si Fond funciar; 

 
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
Proba scrisă va avea loc în data de 21 iulie 2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Amzacea din localitatea Amzacea, strada Amzacei, nr.25. 
Condițiile de participare: 
a)Studii liceale respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat 
b)Vechime în specialitatea studiilor: 7 ani. 
Anunțul se afișează în data de 21.06.2022, dosarele se depun în perioada 21.06.2022 – 11.07.2022 
la la sediul Primăriei Comunei Amzacea, strada Amzacei, nr.25, localitatea Amzacea, telefon 
0241819913, fax 0241819994, adresă e-mail secretariat@primaria-amzacea.ro, persoană de 
contact secretar general UAT Amzacea domnul Dima Cristian. 
Bibliografie/Tematică: 
Constituția României, republicată; 
Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare 

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr.17/2014 unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan, cu modificările și completările ulterioare; 
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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, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Legea nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
28/2008 privind registrul agricol. 
Titlul II din NORME TEHNICE din 23 ianuarie 2020 privind modul de completare a registrului 
agricol pentru perioada 2020-2024 
 

 
 

                   PRIMAR,                                                            Secretar General UAT,                                                                                               
                Stan Romică                                                                  Dima Cristian    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


