ANUNŢ
Primăria Comunei Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul
Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale
vacante, după cum urmeaza:
Referent de specialitate -Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului – 1 post,
Referent – Compartiment achiziții publice – 1 post
Concursurile se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu, astfel:
-Proba scrisă în data de 15 martie 2017, ora 10,00
-Interviul în data de 17 martie 2017, ora 12,00
Condiţiile generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant,
cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice:
Pentru funcția contractuală de Referent de specialitate urbanism: Cursuri de scurta durata acreditate in
domeniul urbanismului – vechime 3 ani
Pentru funcția contractuală de Referent – compartiment achizitii publice –vechime 3 ani.
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 Rîmnicelu în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până pe data de 6 martie 2017, ora 14,00.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot obţine
la sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu, persoană de contact Hotescu Nicolae, telefon 0238575707, în
zilele lucrătoare, începând cu data de 20 februarie 2017.

A 1. BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de Referent de specialitatein cadrul compartimentului Urbanism;
-LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
-LEGEA nr. 350 din 6 iunie 2001 (*actualizată*) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
-LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
-LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice
-Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

A.2.CONDITII DE PARTICIPARE
la concursul de ocupare a postului de Referent de specialitate – Compartimentul urbanism organizat
în perioada 15.03. – 17.02. 2017 la sediul Primăriei comunei Rîmnicelu , judeţul Buzău
Pentru a participa la concursul de ocupare a postului, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să fie cel putin absolvent al Studiilor de scurta durata in specialitatea functiei;
c) să aibă cel puţin 3 ani vechime în execitarea profesiei, sau să deţină un Certificat de absolvire a
unor cursuri de specialitate.
d) să nu aibă în cazierul judiciar.

A 1. BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de Referent - in cadrul compartimentului Achizitii
publice;
- LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice
-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice
-LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
-LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor
-LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice
A.2.CONDITII DE PARTICIPARE
La concursul de ocupare a postului de Referent – Compartimentul achizitii publice organizat în
perioada 15.03. – 17.02. 2017 la sediul Primăriei comunei Rîmnicelu , judeţul Buzău
Pentru a participa la concursul de ocupare a postului, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să fie cel putin absolvent al Liceului cu diploma de bacalaureat, de preferinta economice.
c) să aibă cel puţin 2 ani vechime în campul muncii, sau să deţină un Certificat de absolvire a unor
cursuri de specialitate.
d) să nu aibă în cazierul judiciar.
DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 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, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
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) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
i) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Primar,
Dumitru Stanciu

