
    
PRIMARIA COMUNEI GLODEANU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

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

            

 Afișat: 26 februarie 2021 
ANUNȚ 

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 

cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. c), art. 21, art. 22, art. 25 alin. (3) și ale art. 

39 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Comunei 

Glodeanu Sărat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții 

publice vacante, după cum urmează: 

1. FUNCȚII PUBLICE VACANTE 

1.1. consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, 

Compartiment resurse umane, stare civilă si achiziții publice; 

 durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 

ore/săptămână; 

 probă suplimentară – nu este cazul; 

 data publicării anunțului: 26 februarie 2021; 

 depunere dosare: 26 februarie – 17 martie 2021. 

 selecția dosarelor: 18 – 24 martie 2021; 

 data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 29 martie 

2021, ora 10,00, Primăria Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

 data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei interviu: 2 aprilie 

2021, ora 10,00, Primăria Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

 condiţiile de participare: 

- condiţiile de studii – studii universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice – 

nu este cazul;  

- minimum ani vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul; 

- alte condiții specifice – nu este cazul. 
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 perioada de depunere a dosarelor de concurs: 26 februarie – 17 

martie 2021;   

 coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

Primăria Comunei Glodeanu Sărat, localitatea Glodeanu Sărat, 

strada Primăriei nr. 93, județul Buzău, telefon: 0238787700, fax 

0238787702, email: primaria.glodeanusarat@gmail.com, persoana 

de contact: Cazacu Corina – secretar general al comunei. 

Bibliografie:  

1) Constituţia României; 

2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5) Legea nr. 53/2003 – Codul muncii; 

6) Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările 

și completările ulterioare; 

7) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

8) 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.  

 

1.2. referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment 

urbanism, amenajarea teritoriului, registratură, arhivă și informare 

cetățeni. 

 durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 

ore/săptămână; 

 probă suplimentară - data, ora, locul sau locația – nu este cazul; 

 data publicării anunțului: 26 februarie 2021; 

 depunere dosare: 26 februarie – 17 martie 2021. 

 selecția dosarelor: 18 – 24 martie 2021; 

 data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 29 martie 

2021, ora 10,00, Primăria Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

 data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei interviu: 2 aprilie 

2021, ora 10,00, Primăria Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
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 condiţiile de participare: 

- condiţiile de studii – studii liceale, respectiv studii medii liceale, 

finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

- condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice – 

nu este cazul;  

- minimum ani vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul; 

- alte condiții specifice – nu este cazul. 

 perioada de depunere a dosarelor de concurs: 26 februarie – 17 

martie 2021;   

 coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

Primăria Comunei Glodeanu Sărat, localitatea Glodeanu Sărat, 

strada Primăriei nr. 93, județul Buzău, telefon: 0238787700, fax 

0238787702, email: primaria.glodeanusarat@gmail.com, persoana 

de contact: Cazacu Corina – secretar general al comunei. 

Bibliografie: 

1) Constituţia României; 

2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

3) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

6) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

7) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, modificata şi completată. 
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