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ANUNŢ 

 

Consiliul local Unguriu - Serviciul Salubrizare, cu sediul în Unguriu, str. Soseaua 

Brasovului, nr. 83, județul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a două funcţii contractuale vacante, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, 

modificată și completată, astfel :  

- Șef serviciu, funcție contractuală de conducere 

- Casier ½ normă, funcție contractuală de execuție        

   

Condiţiile specifice: 

 Șef Serviciu : 

-studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 

- cunoștințe operare calculator  

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită 

 Casier : 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 

- cunoștințe operare calculator 

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită 

 

 Concursurile se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Unguriu, astfel: 

-  Proba scrisă în data de 09.06.2020, ora 10,00 

-  Interviul în data de 10.06.2020, ora 16,00 

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 

zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul primăriei. 

 

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot 

obţine la sediul Primăriei Comunei Unguriu, telefon 0238504900, email : 

primariaunguriu@yahoo.co.uk. 

 

 

Primar, 

Ing. Tirizica Gheorghita  
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Bibliografia pentru concurs: 
 

 

SEF SERVICIU  

 

1. OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ ; 
2. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii, republicat (M.O. nr.345/18.05.2011); 
3. Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autoritățile și instituțiile publice (M.O. nr.1105/26.11.2004); 
4. Legea nr. 319 / 2006 securității și sănătății în muncă, cu modificarile şi completările 
ulterioare; 
5. Legea nr. 101 / 2006 serviciului de salubrizare a localităților, cu modificarile şi 
completările ulterioare; 
6. Legea nr. 51/ 2006 , a serviciilor de utilități publice, actualizată; 
7. H.C.L. Unguriu nr. 28 / 2019, privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
“CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de 
interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei UNGURIU, judeţul Buzău. 

 
 

CASIER ½  

 

1. Legea nr. 82 / 1991 , a contabilitatii , actualizata ; 

2. Legea nr. 227 / 2015 , privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

4. Legea nr. 207 / 2015 , privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

5. Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice . 

6. Legea nr. 544/2001 , privind accesul la informatiile de interes public , cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

 

 


