
ANUNŢ 

CONSILIUL LOCAL GREBĂNU- SERVICIUL DE SALUBRIZARE ,cu sediul în comuna 

Grebănu, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor 

contractuale vacante de : 

- Șef serviciu  (funcție contractuală de conducere) – 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

- Contabil (funcție contractuală de execuție) - 1 post cu jumătate de normă (4 ore/zi) 

- Casier (funcție contractuală de execuție)  - 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

- Șofer (funcție contractuală de execuție) – 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

- Lucrător operativ pentru auto compactoare (muncitor necalificat)- 2 posturi cu normă întreagă 

(8 ore/zi). 

conform HG nr.286 din 23.03.2011. 

Concursul se va desfășura astfel: 

• Selecția dosarelor în data de : 04.11.2021, 

• Proba scrisă în data de: 11.11.2021,ora 10.00 

• Proba interviu în data de 16.11.2021,ora 10.00 

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții : 

1.Pentru funcția de  șef serviciu - 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

-  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 

-  vechime în specialitatea studiilor 5 ani 

-  permis auto categoria B 

      2.Pentru funcția contractuală de contabil - 1 post cu jumătate de normă (4 ore/zi) 

-  Studii superioare de lugă durată în domeniul economic 

-  Vechime în specialitatea studiilor 5 ani 

      3.Pentru funcția contractuală de casier - 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

-  Studii medii sau generale 

-  Vechime : nu necesită vechime 

-  permis auto categoria B. 

      4.Pentru funcția contractuală de șofer - 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

-  Studii medii sau generale 

-  Vechime : nu necesită vechime 

-  permis auto categoria C. 

-  atestat transport marfă. 

      5.Pentru funcția contractuală de lucrător operativ pentru auto compactoare (muncitor necalificat) -            

2 posturi cu normă întreagă (8 ore/zi) 

-  Studii medii sau generale 

-  Vechime : nu necesită vechime 

 

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 

publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României ,Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei 

Grebănu,județul Buzău. 

Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Grebănu,persoană de contact-Arghir 

Gheorghe,telefon: 0238778714,fax: 0238778970,e-mail:priamaria@grebanu.ro sau resurse.umane @ 

grebanu.ro.   

Șef serviciu ,împuternicit, 

 

Robe Ion 

 



Anexa nr.2 la  dispoziția primarului nr.259/19.10.2021 

  

Condiții de participare la concursul organizat pentru ocuparea unor post vacante 

de execuție, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată  

Condiții generale:  

    - are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;  

    -  cunoaște limba română, scris și vorbit;  

    -  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

    -  are capacitate deplină de exercițiu;  

    - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 

abilitate;  

    -  îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs;  

    -  nu a fost condamnată 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;  

    - persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă 

exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a 

desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta 

nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei 

profesii.  

  

  

 Condiții specifice :  

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții : 

1.Pentru funcția de  șef serviciu - 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

-  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 

-  vechime în specialitatea studiilor 5 ani 

-  permis auto categoria B 

      2.Pentru funcția contractuală de contabil - 1 post cu jumătate de normă (4 ore/zi) 

-  Studii superioare de lugă durată în domeniul economic 

-  Vechime în specialitatea studiilor 5 ani 

      3.Pentru funcția contractuală de casier - 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

-  Studii medii sau generale 

-  Vechime : nu necesită vechime 

-  permis auto categoria B. 

      4.Pentru funcția contractuală de șofer - 1 post cu normă întreagă (8 ore/zi) 

-  Studii medii sau generale 

-  Vechime : nu necesită vechime 

-  permis auto categoria C. 

-  atestat transport marfă. 



      5.Pentru funcția contractuală de lucrător operativ pentru auto compactoare (muncitor 

necalificat) - 2 posturi cu normă întreagă (8 ore/zi) 

-  Studii medii sau generale 

-  Vechime : nu necesită vechime 

  

  

*** 

             1.Bibliografie  

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de șef serviciu 

 

1. Constituția României 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare,art.549-art.596 

3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare 

4. Legea serviciului de salubrizarea a localităților nr.101/2006 ,republicată cu 

modificările și completările ulterioare 

5. Legea contabilității nr.82/24 decembrie1991,republicată,cu modificările ți 

completările ulterioare 

6. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii ,republicată ,cu modificările și completările 

ulterioare 

             2.Bibliografie  

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de contabil 

 

1. Constituția României 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare,art.549-art.596 

3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare 

4. Legea serviciului de salubrizarea a localităților nr.101/2006 ,republicată cu 

modificările și completările ulterioare 

5. Legea contabilității nr.82/24 decembrie1991,republicată,cu modificările ți 

completările ulterioare 

6. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii ,republicată ,cu modificările și completările 

ulterioare 

             3.Bibliografie  

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de casier 

 

1. Constituția României 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare,art.549-art.596 

3. Decretul consiliului de stat nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului 

operațiunilor de casă ale unităților socialiste, cu modificările și completările 

ulterioare 



4. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind angajarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu 

modificările și completările ulterioare 

            4.Bibliografie  

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de șofer 

 

1. Constituția României 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare,art.549-art.596 

3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare 

4. Legea serviciului de salubrizarea a localităților nr.101/2006 ,republicată cu 

modificările și completările ulterioare 

5. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii ,republicată ,cu modificările și completările 

ulterioare 

            5.Bibliografie  

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea posturilor de  lucrător operativ pentru 

auto compactoare (muncitor necalificat) 

 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare,art.549-art.596 

2. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare 

3. Legea serviciului de salubrizarea a localităților nr.101/2006 ,republicată cu 

modificările și completările ulterioare 

4. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii ,republicată ,cu modificările și completările 

ulterioare 
 

 
 

 *** 

 

 


