
C 

C 

ROMANIA 
Judetul Bistrita-Nasaud , , 
Comuna Bude~ti 

CONDITII DE iNSCRIERE LA CONCURS , 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care 
indepline~te urmatoarele conditii : 

a) are cetatenia romana, cetatenie a alter state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European ~i 
domiciliul 1n Romania; 

b) cunoa~te limba romana, scris §i vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care 

candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) indepline§te conditiile de studii §i, dupa caz, de vechime sau alte 
conditi i specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar§irea unei infractiuni 
contra umanitati i, contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau i n 
legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face
o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei i n care a 
intervenit reabil itarea. 
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ROMANIA 
Judetul Bistrita-Nasaud 

Comuna Bude~ti 

BIBLIOGRAFIE 

ANEXA nr. 1 

obligatorie pentru organizarea concursului de ocupare a functiei contractuale de 
executie de 1 post de muncitor necalificat in cadrul Compartimentului "Serviciul de 
gospodarire comunala $i intretinere drumuri" 

1. Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane $i rurale 
cu modificarile l?i completarile ulterioare; 

2; Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata - titlul II Contractul individual de 
munca $i titlul XI, capitolul II Raspunderea disciplinara. 

3. Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii ~i sanatatii ,n munca, capitolul IV Obligatiile 
lucratorilor. 
Tematica va cuprinde bibliografia integral. 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE 

- Formular de inscriere; 
- Curiculum vitae; 
- Copie act identitate; 
- Copie diploma de studii; 
- Copie certificat de na$tere !]i casatorie; 

Cazier judiciar; 
Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau 
de catre unitatile sanitare abilitate; 

Copie carnet de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea 1n 
munca $i dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice. 

MENTIUNE: 
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta rnsotite de documentele 

originale care sa certifica pentru conformitate cu originalul. 

Primar 
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ROMANIA 
Judetul Bistrita-Nasaud 

Comuna Bude~ti 

BIBLIOGRAFIE 

ANEXA nr. 2 

obligatorie pentru organizarea concursului de ocupare a funq:iei contractuale de 
executie de 1 post de muncitor calificat (buldoexcavatorist) in cadrul 
Compartimentului "Serviciul de gospodarire comunala $i intretinere drumuri" 

1. Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane $i 
rurale, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata - titlul II Contractul individual de 
munca; $i titlul XI, capitolul II Raspunderea disciplinara; 
3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publ ice, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
4. Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

5. Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii ~i sanatatii in munca, capitolul IV 
Obligatiile lucratorilor. 

Tematica va cuprinde bibliografia integral. 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE 
- Formular de inscriere; 
- Curiculum vitae; 
- Copie act identitate; 
- Copie diploma de studii; 
- Copie certificat de na~tere ~i casatorie; 
- Cazier judiciar; 

Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau 
de catre unitatile sanitare abilitate; 

Copie carnet de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 
munca $i dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice. 

- Diploma/certificat/atestat de buldoexcavatorist; 
- Permis de conducere categoria B. 

MENTIUNE: 
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele 

originale care sa certifica pentru conformitate cu originalul. 
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