
Nr. 14 din 06.10.2020 

A N U N Ţ 

 

CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE, cu sediul în str. 

1 Decembrie 1918, nr. 12, camera 1, sat Rușețu, com. Rușețu, județul Buzău, organizează 

concurs pentru ocuparea unui număr de 5 (cinci) posturi vacante, corespunzătoare 

următoarelor funcții contractuale, pe perioadă nedeterminată: 

1. un post șef serviciu,  

2. un post de administrator financiar (PATRIMONIU), 

3. un post șofer,  

4. două posturi lucrător operativ pentru autocompactoare (muncitor necalificat). 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Rusetu, din str. 1 Decembrie 

1918, nr. 33, sat Rușețu, comuna Rușețu, județul Buzău, astfel: 

    Proba scrisă: 03.11.2020, ora 10:00; 

    Proba practică (pentru postul de șofer) în data de 05.11.2020, începând cu ora 13:00; 

    Interviul în data de 09.11.2020, ora 11:00. 

         Condiţiile generale de participare la concurs: 

        Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din HG 286/2011, pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Condiţiile specifice: 

   1. Pentru postul de șef serviciu: 

a)  studii superioare in domeniul tehnic, juridic sau economic, 

b)  vechimea în muncă de minim 5 ani. 

   2. Pentru postul de administrator financiar (PATRIMONIU): 

a)  studii medii, 

b)  vechimea în muncă de minim 5 ani. 

   3. Pentru postul de șofer: 

      a)  posedă permis auto categoriile B, CE, 

      b)  vechime în muncă: minim 2 (doi) ani în funcţia de şofer categoria ”CE”, 

      c) studii generale. 

   4. Pentru postul de lucrător operativ pentru autocompactoare (muncitor necalificat): 

      a)  vechime în muncă: nu este cazul, 

      b)  studii generale. 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele 

prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor 



depune la sediul Primăriei Comunei Rușețu în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 

26.10.2020,  ora 16:00. 

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot 

obţine la sediul Serviciului sau la Primăria comunei Rușețu, sau la telefon nr. 0731/200.098, 

0238/733.104 în zilele lucrătoare, începând cu data de 13.10.2020. 

 

ÎMPUTERNICIT, 

Radu Adrian 

 

 

 

 


