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Anexa nr.1 la Dispozitia nr.141/15.07.2019
ANUNT
Primăria Comunei Movila Banului, cu sediul în comuna Movila
Banului, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului Salubrizare Movila
Banului, județul Buzău: Șef Serviciu - funcție contractuală de conducere,
contract de muncă pe perioada nedeterminată (normă întreagă) -1 post,
Muncitor - funcție contractuală de execuție, contract de muncă pe perioada
nedeterminată, part-time 2 ore - 2 posturi și Șofer -funcție contractuală de
execuție, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, part -time 2 ore – 1
post.
Concursul pentru funcția de Șef Serviciu - funcție contractuală de
conducere va avea loc la sediul Primărie Comunei Movila Banului, județul
Buzău, astfel:
-Proba scrisă: 08.08.2019 ora 10.00
-Interviu: 13.08.2019 ora 10.00
Condiţii generale de participare la concurs: candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de șef
serviciu:

- studii universitare de licența abosolvite cu diplomă, respective studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă a
acesteia;
- cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu, dovedit cu acte
(certificate, diplomă, atestat)
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minim 3 ani.
- disponibilitatea pentru program de lucru prelungit.
Concursul pentru funcția de

Muncitor - funcăție contractuală de

execuție va avea loc la sediul Primăriei Comunei Movila Banului, județul
Buzău, astfel:
-Proba scrisă: 08.08.2019 ora 10.00
-Interviu: 13.08.2019 ora 10.00
Condiţii generale de participare la concurs: candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. 286/2011, pentru
aprobare Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor:
- învățâmant general obligatoriu/școala profesională/studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă - minim 2 ani;
- disponibilitate pentru program de lucru prelungit.
Concursul pentru funcția de Șofer-funcție contractuală de execuție va
avea loc la sediul Primărie Comunei Movila Banului, județul Buzău, astfel:
-Proba scrisă: 08.08.2019 ora 10.00
-Interviu: 13.08.2019 ora 10.00
Condiţii generale de participare la concurs: candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de șofer:
- învățamânt general obligatoriu/școala profesională/studii medii
absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca: vechime minimă de 2 ani în meseria de șofer;
- permis de conducere categoriile B și C
- fără abateri grave pe linia de circulație.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă , după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul
de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Documentele se depun la sediul Primariei Comunei Movila Banului,
comuna Movila Banului, Judetul Buzau, in termen de 10 zile lucrătoare de la

data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a
III-a, începând cu data de 18.07.2019 până la 31.07.2019.
Relaţii suplimentare privind condițiile de participare la concurs și
bibliografia, se pot obţine la sediul Primăriei comunei Movila Banului,
județul

Buzău,

la

telefon

0238.796.601

și

pe

adresa

de

mail

primaria_movilabanului@hotmail.com începând cu data de 17.07.2019.

Primar,
Moise Dorin Romică

Bibliografie:
1.Pentru ocuparea postului de sef serviciu in cadrul Serviciului Serviciului
Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau:
-Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare;
-Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
-Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata
sectiunea nr.6-Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei,
utilizatorului si salariatului.
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice
(republicată);
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi
completările ulterioare ;

2.Pentru ocuparea postului de muncitor in cadrul Serviciului Salubrizare
Movila Banului, judetul Buzau:
-Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare;
-Legea nr.477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din
autoritatile si sintitutiile publice
-Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

3.Pentru ocuparea postului de sofer in cadrul Serviciului Salubrizare Movila
Banului, judetul Buzau:
-OUG nr.195/2001 privind corculatia pe drumurile publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea de Guvern nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 195/2002, privind
circulatia pe drumurile publice;
-Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare;
-Legea nr.477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din
autoritatile si sintitutiile publice
-Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

