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ANUNȚ 
concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de  
consilier de achiziții publice,clasa I,grad profesional debutant, 

la compartimentul de achiziții publice 
 

Primăria comunei Grebănu,județul Buzău vă notifică în condițiile art.618,alin.(2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ că organizează concurs pe post pentru ocuparea unei funcții publice 
vacante,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grebănu,conform 
art.385,alin.(3) din O.U.G.57/2019 privind codul administrativ,  în data de 29 decembrie 
2020 , orele  10.00 – proba scrisă,proba interviu fiind anunțată ulterior,după cum 
urmează: 

 
1. Consilier de achiziții publice,clasa I,grad profesional debutant ,din cadrul 

Compartimentului de achiziții publice – 1 post . 
2. Referent,clasa III,grad profesional superior, din cadrul compartimentului 

impozite și taxe locale  - 1 post. 
 

CONDIȚII DE PAERTICIPARE : 
Condiții generale 
Pentru funcția publică prevăzută la pct.1(Consilier de achiziții publice,clasa I,grad 
profesional debutant, din cadrul Compartimentului de achiziții publice) 

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. 
- Nu necesită vechime în specialitatea studiilor,necesară exercitării funcției 

publice. 
Pentru funcția publică prevăzută la pct.2 (Referent,clasa III,grad profesional superior, 
din cadrul Compartimentului impozite și taxe locale) 

- Studii liceale,respectiv studii medii liceale,finalizate cu diplomă de bacalaureat. 
- Vechime în specialitatea studiilor,necesară exercitării funcției publice – 7 ani. 

Durata timpului de muncă :8 ore pe zi,40 ore pe săptămână. 
Publicarea anunțului se va face în data de 27 noiembrie 2020,prin afișare la sediul 

instituției și postarea pe site-ul primăriei : www.grebanu.ro. 
Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din localitatea Grebănu,comuna 

Grebănu,județul Buzău. 
Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 27 noiembrie – 16 decembrie 

2020 , la sediul Primăriei comunei Grebănu,județul Buzău. 
Relații suplimentare la sediul primăriei comunei Grebănu. Persoană de contact: 

Crîngașu Niță – secretar general al comunei,telefon: 0238778714;0238778761 sau 
e-mail : primariagrebanu@gmail.com 
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