
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

  COMUNA MIHAILESTI 
Comuna Mihailesti. Judetul Buzau. Tel/Fax.0238775005                                                                      

==================================================== 
nr. 2732/18.05.2021 

ANUNT 
 

Primăria Comunei Mihăilești, cu sediul în comuna Mihăilești, judetul Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante în 
cadrul CONSILIUL LOCAL MIHĂILEȘTI – SERVICIUL SALUBRIZARE: 

-1 post contractual vacant de Șef Serviciu - funcție contractuală de 
conducere, contract de muncă pe perioada nedeterminată cu normă întreagă 
de 8 ore/zi,  

-1 post contractual vacant de administrator - funcție contractuală de 
execuție, contract de muncă pe perioada nedeterminată cu normă întreagă de 
8 ore/zi, 

-2 posturi contractuale vacante de muncitor – functie contractuala de 
executie, contract de munca pe perioada nedeterminata cu normă  întreagă de 
8 ore/zi, 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Mihăilești, și se va 
desfăsura după următorul calendar: 

-Depunere dosare: 19.05.2021 - 03.06.2021, orele 15:00; 
-Proba scrisă: 10.06.2021 ora: 10:00 (toate posturile); 
-Interviu:  14.06.2021 ora: 09:00( Șef Serviciu) 
                   14.06.2021 ora: 11:00( administrator) 
                   14.06.2021 ora: 13:00 (muncitor). 

 Condiţii generale de participare la concurs: candidaţii trebuie să 
îndeplinească cerintele prevăzute la art. 3 din H.G. nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post contractual vacant, cu modificările și completările ulterioare, 
precum si prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de șef serviciu: 
-studii universitare de licență, absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul 
juridic sau ecomonic  
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 7 ani; 
-certificat de competență profesională pentru transportul rutier de marfă 
 Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de administrator 
-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat 
-certificat de competență profesională pentru transportul rutier de marfă 
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 1 an; 
 Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor 
-studii gimnaziale 
- vechime în muncă: nu este cazul. 
 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
-Cererea de înscriere la concurs, adresată conducătorului institutiei; 
-Copia actului de identitate; 
-copii ale diplomelor de studii si/sau ale altor documente de studii; 
-carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca; 



-cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează; 
-adeverintă medicală, prin care se atestă starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de 
familie al candidatului;  
-curriculum vitae. 
 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare şi se vor depune la sediul Primăriei Comunei Mihăilești, sat 
Mihăilești Județul Buzău în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
  
 Bibliografie: 

Ø pentru participarea la concursul pentru postul de șef serviciu 
ü Constitutia Romaniei, republicata, 
ü OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 
ü LEGEA nr. 319/ 2006, a securitatii si sanatatii in munca 
ü LEGEA serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, 

republicata 
ü LEGEA nr. 53/2003, codul muncii 
ü LEGEA nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata 

 
Ø pentru participarea la concursul pentru postul de administrator 

ü Constitutia Romaniei, republicata, 
ü OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 
ü LEGE nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca 
ü LEGEA serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, 

republicata 
ü LEGEA nr. 53/2003, codul muncii 

 
Ø pentru participarea la concursul pentru postul de muncitor 

ü Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

ü LEGEA nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca 
ü LEGEA serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, 

republicata 
 

 Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și 
bibliografia, se pot obţine la sediul Primăriei comunei Mihăilești, județul Buzău, la 
telefon 0238/775.005, începând cu 19.05.2021.  
 
 

PRIMAR, 
PETRE   DORINEL 


