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ANEXA 

Comuna Bude~ti la anuntul nr. 3865 din 27.09.2022 

BIBLIOGRAFIE 
obligatorie pentru organizarea concursului de ocupare a functiei contractuale de 
executie de 1 post de muncitor calificat (buldoexcavatorist) Tn cadrul Compartimentului 
"Serviciul de gospodarire comunala ~i Tntretinere drumuri" 

1. Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane 9i 
rurale, cu modificari le 9i completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata - titlul II Contractul individual de 
munca; 9i titlul XI, capitolul II Raspunderea disciplinara; 

3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 
publice, cu modificarile ~i 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 1n munca, capitolu l IV 
Obligatiile lucratorilor. 

Tematica va cuprinde bibliografia integral. 

ACTE NECESARE PENTRU iNSCRIERE 
a) cerere de Tnscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei 

publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, 

potrivit legii, dupa caz; 
c) copii le documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altar acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea 
conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea Tn 
munca, 1n meserie ~i/sau Tn specialitatea studiilor, Tn copie; 

e) cazierul judiciar sau a declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 
penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f) adeverinta medicala 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; 

g) curriculum vitae. 

MENTIUNE: 
Adele prevazute la lit. b), c) ~i d) vor fi prezentate ~i Tn original Tn vederea 

verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 




