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PRIMĂRIA COMUNEI GLODEANU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

Tel. 0238/580.700, Fax. 0238/587.702 
    www.primariaglodeanusarat.ro  e-mail: primaria.glodeanusarat@gmail.com 

       
3 februarie 2020 

ANUNȚ 

 

Primăria Comunei Glodeanu Sărat, Județul Buzău, organizează concurs 

de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul 

aparatului  de specialitate de inspector, clasa I, grad profesional debutant în 

cadrul Compartimentului Resurse Umane, Stare Civilă și Achiziții Publice. 

    

 Informaţii privind organizarea concursului: 

 

I. Funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul: 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului 

Resurse Umane, Stare Civilă și Achizitii Publice.  

Probele stabilite pentru concurs : 

a) selecţia de dosare; 

b) probă scrisă; 

c) interviu. 

Condiții generale: conform art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

Condiții specifice: nu este cazul 

Studii: studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalenta  

Vechime: nu este cazul  

 

II.Condiţii de desfăşurare a concursului: 

a) dată până la care se pot depune dosarele de înscriere: 24.02.2020; 

b) dată la care s-a publicat anunțul (http://www.anfp.gov.ro/Concurs/138164): 

03.02.2020; 

c) data, ora şi locul organizării probei scrise: 05.03.2020, ora 10,00 la 

sediul Primăriei Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău.  

d) data, ora și locul organizării interviului: în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
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BIBLIOGRAFIE 

 

1) Constitutia României;  

2) OUG nr. 57/2019 privind Codul  administrativ; 

3) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4) HG 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; 

5) Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

6) HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; 

7) OG nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa 

a numelor persoanelor fizice; 

8) OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de 

identitate ale cetatenilor romani; 

9) Legea 53/2003, privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

10) Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului platit din foduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11) HG nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în 

vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data 

depunerii dosarelor de concurs. 

 

 

Secretar general UAT, 

Corina CAZACU 

 

 

 


