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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 

NR. 226/10.07.2018 

ANUNT  
privind organizarea si desf��urarea concursului/examenului  de ocupare a  

functiei contractuale vacante de ”administrator II” din cadrul serviciului 

« CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL» 

Serviciul « CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL» 

serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridic�, organizat în 

subordinea Consiliului Local al comunei Breaza, jude�ul Buzau, cu sediul în 

comuna Breaza, sat Breaza, jude�ul Buz�u in incinta U.A.T. (Primariei) Comunei  

Breaza, tel 0238511501, fax 0238511738, organizeaza la sediul serviciului, in data 

de 06.08.2018 si 07.08.2018 ora 10.00, concurs/examen pentru ocuparea 

urmatoarei functii contractuale vacante: 

1. Administrator II (cu atributii de sef serviciu), Serviciul « CONSILIUL 

LOCAL BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL».       

Condi�ii generale de participare la concurs/examen:

  a) are cet��enia român�, cet��enie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor apar�inând Spa�iului Economic European �i domiciliul în România; 

    b) cunoa�te limba român�, scris �i vorbit; 

    c) are vârsta minim� reglementat� de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplin� de exerci�iu; 

    e) are o stare de s�n�tate corespunz�toare postului pentru care candideaz�, 
atestat� pe baza adeverin�ei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unit��ile sanitare abilitate; 

    f) îndepline�te condi�iile de studii �i, dup� caz, de vechime sau alte condi�ii 
specifice potrivit cerin�elor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnat� definitiv pentru s�vâr�irea unei infrac�iuni contra 

umanit��ii, contra statului ori contra autorit��ii, de serviciu sau în leg�tur� cu 

serviciul, care împiedic� înf�ptuirea justi�iei, de fals ori a unor fapte de corup�ie 

sau a unei infrac�iuni s�vâr�ite cu inten�ie, care ar face-o incompatibil� cu 

exercitarea func�iei, cu excep�ia situa�iei în care a intervenit reabilitarea. 

 Condi�ii speciale de participare la concurs/examen:

- studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat ; 

- cunostinte operare PC (Word, Excel) - nivel mediu ;

- specializari in domeniul de activitate. 

Concursul se va desfasura in trei etape : 

- selectia dosarelor : 24.07.2018-25.07.2018 

- proba scrisa : 06.08.2018 ora 10
00

- interviul : 07.08.2018 ora 10
00

. 

Bibliografie :
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1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

completarile si modificarile ulterioare ; 

2. Legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicata, cu completarile si modificarile 

ulterioare ; 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit� a personalului contractual din 

autorit��ile �i institu�iile publice; 

4. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu 

completarile si modificarile ulterioare ; 

5. Legea nr. 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

6. Legea nr. 319/2006 - Legea securit��ii �i s�n�t��ii în munc�:  
• Capitolul II - Domeniu de aplicare;  

• Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor; 

7. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:  

• Cap. II: Obliga�ii privind ap�rarea împotriva incendiilor  

o  Sectiunea 6: Obliga�iile administratorului, conduc�torului institu�iei, 

utilizatorului �i salariatului.  

� Dosarele de inscriere la concursul/examenul de ocupare a functiei 

contractuale vacante ”administrator II” se depun la sediul serviciului, la secretarul 

comunei Breaza, in perioada 10.07.2018 - 23.07.2018, si vor cuprinde : 

a. cerere de înscriere la concurs adresat� conduc�torului autorit��ii sau 

institu�iei publice organizatoare; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atest� identitatea, 

potrivit legii, dup� caz; 

c. copiile documentelor care s� ateste nivelul studiilor �i ale altor acte care 

atest� efectuarea unor specializ�ri, precum �i copiile documentelor care 

atest� îndeplinirea condi�iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea 

sau institu�ia public�; 
d. carnetul de munc� sau, dup� caz, adeverin�ele care atest� vechimea în 

munc�, în meserie �i/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e. cazierul judiciar sau o declara�ie pe propria r�spundere c� nu are 

antecedente penale care s�-l fac� incompatibil cu func�ia pentru care 

candideaz�; 
f. adeverin�� medical� care s� ateste starea de s�n�tate corespunz�toare 

eliberat� cu cel mult 6 luni anterior derul�rii concursului de c�tre medicul 

de familie al candidatului sau de c�tre unit��ile sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae. 

  Actele prev�zute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate �i în original în 

vederea verific�rii conformit��ii copiilor cu acestea. 

IMPUTERNICIT  

al Consiliului Local al Comunei BREAZA  

pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL”, 

CROITORU GEORGIAN


