
 
 

         PRIMARIA COMUNEI CERNATESTI 

 JUDETUL BUZAU 
         Consiliul Local Cernatesti – Serviciul Salubrizare 

 Nr. 116 /19.10.2022 
 

A N U N T 
 

  Consiliul Local Cernătești – Serviciul Salubrizare, comuna Cernătești, 
judetul Buzau, organizeaza în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (1), (2), 
(7), (8)  și art. 451 din Regulamentul-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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare examen de promovare în grad profesional imediat 
superior a unui salariat, personal contractual, la sediul Primăriei Comunei 
Cernătești, judeţul    Buzău, astfel 
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Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează; 

• sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale 
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în 
activitate. 

Data şi locul desfăşurării concursului: 03.11.2022 ora 1000 proba scrisă la sediul 
Primariei Cernatesti, Buzau. 
 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise. 
 

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Primariei Cernatesti, com. 
Cernatesti, jud. Buzau, compartimentul resurse umane, salarizare, registratură si 
relații publice, monitorizare proceduri administrative , în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data publicării anunțului adica 26.10.2022, ora 1500 
 

Dosarele de înscriere vor conţine: 
–  formular de înscriere 
–  adeverinţa din care să rezulte vechimea în funcţia din care promovează 

–  copii de pe două fişe de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 3 ani la care a obţinut calificativul “foarte bine” 
 

Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului 
de depunere a dosarelor. 



 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
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- OUG.57/2019,privind Codul Administrativ- Partea a III-a , Partea a VI-a, 
Partea a VII-a si Partea a VIII-a ; 
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autoritătile si institutiile publice; 

-Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006 (*republicata*) serviciului de salubrizare a localitatilor cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 
zonele urbane cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

 

ȘEF SERVICIU SALUBRIZARE, 

SAMOILĂ Nicolae-Doru 


