
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

PRIMAR 
 

 
 

D I S P O Z I Ț I E 
Privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru 

concursul/examenul organizat de Primăria comunei Cernăteşti,  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de şef SVSU, din cadrul aparatului 

de specialitate  
al Primarului comunei Cernăteşti, judeţul Buzău 

 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- Referatul de specialitate înregistrat la nr.525/11.02.2021; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.37/30.07.2020 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al comunei Cernăteşti; 

- Titlul I din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit  din fonduri publice; 

- Prevederile art.30 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, ®, 
actualizată; 

În baza art.196 alin (1)  lit ,,b,,din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrative. 
 

 
D I S P U N E : 

 

Art.1.(1)Se aprobă organizarea şi desfăşurarea  concursului/examenului 
pentru ocuparea postului vacant de Sef SVSU, funcţie contractuală de 
execuţie din aparatul de specialitate al primarului  comunei Cernătești, 

județul Buzău; 

        (2)Concursul/examenul se va organiza la sediul primăriei comunei 

Cernăteşti şi va consta în următoarele probe: 
              Selecţia dosarelor –04.03.2021 
              Proba scrisă   -11.03.2021 ora 10,00 

              Interviu          -15.03.2021 
        (3)Dosarele se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

afişării anunţului. 
Art.2. (1) Se aprobă componenţa comisiei de concurs, respectiv comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor ,  conform anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta 



       (2)Secretariatul comisiilor  va fi asigurat de către doamna Puiu 

Eleonora, referent compartiment resurse umane, salarizare, registratură şi 
relaţii publice, monitorizare proceduri administrative. 

Art.3. Se aprobă bibliografia şi condiţiile de participare pentru concurs 
conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta. 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 

încredinţează persoanele nominalizate  în anexa la prezenta dispoziţie. 
Art.5. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Art.6. Prevederile  prezentei dispoziţii se comunică persoanelor nominalizate 
în prezenta dispoziție, în vederea aducerii la îndeplinire, Prefectului 
Județului Buzău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 
 

 

 
 
 

 
                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

        PRIMAR,                                    Secretar general al UAT Cernătești 

MÎRZEA PETRACHE                             DUMITRAȘCU DORU-VASILE 

 
 
 

 
 

Nr. 21/15.02.2020 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 la Dispozitia nr.21/15.02.2021 

 

COMPONENŢA 

                     Comisiei de concurs/contestatii pentru concursul 

organizat de Primăria comunei Cernăteşti,  pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de şef SVSU, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Cernăteşti, 

judeţul Buzău în data de 11 şi 15 martie 2021 

 

1. Comisia de concurs 

1. Preşedinte: Dumitraşcu Doru-Vasile Secretar general 

comună 

2. Membru Dinu Florentina-Daniela Consilier achizitii 

publice 

3. Membru Mirica Irina Consilier principal 

4. Secretarul 

comisiei de 

concurs 

Puiu Eleonora Referent superior 

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

1. Preşedinte: Tudorancia Costel Inspector  superior 

2. Membru Dumitru Elena-Daniela Inspector  superior 

3. Membru Constantin Eugenia Inspector asistent 

4. Secretarul 

comisiei de 

concurs 

Puiu Eleonora Referent superior 

 
  

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

 PRIMAR,                                         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
       Mîrzea Petrache                                       Dumitraşcu Doru-Vasile 
 

 



Anexa 2 la Dispozitia 21/15.02.2021 

BIBLIOGRAFIE 

-OUG.57/2019,privind Codul Administrativ- Partea a III-a , Partea a VI-
a,Partea a VII-a si Partea a VIII-a ; 
-Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-Legea nr.481/2004,privind protectia civila,republicata; 
-Ordinul  132/2007,pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului 

de analiza si acoperire a riscurilor  si a Structurii-cadru a Planului de 
analiza si acoperire a riscurilor; 
– Ordinul nr.1160/2006,pentru aprobarea Regulamentului privind 

prevenirea si gestionarea  situatiilor de urgenta  specifice riscului la 
cutremure si/sau alunecari de teren ; 
-Ordinul nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea  si 

asigurarea activitatii de instiintare,avertizare,prealarmare si alarmare in 
situatii de protectie civila; 

-OUG.21/2004,privind Sistemul National de Management  al Situatiilor de 
Urgenta; 
-Legea nr.307/2006,privind apararea impotriva incendiilor; 

-HG.1579/2005,privind aprobarea Statutului Personalului voluntar din 
serviciile de urgenta voluntare,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
-Ordinul nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și 

a serviciilor private pentru situații de urgență, din subordinea Consiliului 

Local al comunei 
-Ordinul nr.459/2019, pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice 
periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, 

precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 
-Ordinul nr.712/2005,pentru aprobarea  dispozitiilor generale privind 

instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta; 
-OUG.88/2001,privind infiintarea,organizarea si functionarea serviciilor 

comunitare pentru situatii de urgenta,modificata si completata; 
-Ordinul MAI nr.75/2019,pentru aprobarea criteriilor de performanta 
privind constituirea,incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor 

private pentru situatii de urgenta; 
 

CONDITII DE PARTICIPARE 

1. Conditii generale 

2. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 

din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 



şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice, respectiv: 

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 

România; 

     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

     d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

     f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 

sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

          2. Conditii specifice: 

 a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

 b) certificat de calificare profesională sef SVSU 

 c) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se 

solicită.  

   

              PRIMAR,                                                      Contrasemneaza, 

      MÎRZEA PETRACHE                                              SECRETAR GENERAL 

                                                                           DUMITRAȘCU DORU-VASILE 


