
       Județul Bistrița-Năsăud                                            ANEXA nr. 1 
            Comuna Budești     
           
 

BIBLIOGRAFIE 
 
 

obligatorie pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de 
execuție de 1 post de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului ”Serviciu de 
gospodărire comunală și întreținere drumuri” 
 
 

1. Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale; 
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată – titlul II Contractul individual de 

muncă. 
  
 

 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 
 

- Formular de înscriere; 
- Copie act identitate; 
- Copie diplomă de studii; 
- Copie certificat de naștere și căsătorie; 
- Cazier judiciar; 

    -   Adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; 
    -   Copie carnet de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în 
muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice. 

 
MENȚIUNE: 
 Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele 
originale care să certifică pentru conformitate cu originalul. 
 

Primar 
 Vasile CODREA 

 
 
 
 



       Județul Bistrița-Năsăud                                            ANEXA nr. 2 
            Comuna Budești     
           
 

BIBLIOGRAFIE 
 

obligatorie pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de 
execuție de 1 post de muncitor calificat (buldoexcavatorist) în cadrul 
Compartimentului ”Serviciu de gospodărire comunală și întreținere drumuri” 
 

1. Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale; 
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată – titlul II Contractul individual de  
muncă; 
3. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și  
completările ulterioare. 

  
 

 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 
 

- Formular de înscriere; 
- Copie act identitate; 
- Copie diplomă de studii; 
- Copie certificat de naștere și căsătorie; 
- Cazier judiciar; 

    -   Adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; 
    -   Copie carnet de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în 
muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice. 

 
MENȚIUNE: 
 Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele 
originale care să certifică pentru conformitate cu originalul. 
 

NOTĂ: Pentru muncitorul calificat se va depune la dosarul de concurs și 

copie după calificarea de buldoexcavatorist și permis de conducere categoria 
B 

 
Primar 

 Vasile CODREA 



 


