
 

                                                                                                                Anexa 2 la Decizia nr.416/22.11.2022 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL 

organizat pentru ocuparea 
posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de 

 ADMINISTRATOR  FINANCIAR,  în  
,, Consiliul Local Rusetu – Serviciul Salubrizare "   

 

I. CONDIŢII GENERALE 

La concurs poate participa persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
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. 

II. CONDITII  SPECIFICE :  
 
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de Administrator Financiar: 
- studii medii  ; 
- vechime: minim 1 an ; 
 

III. TIPUL PROBELOR DE CONCURS 

1. Proba scrisă, se va desfăşura la data de 27.12.2022, începând cu orele 10.00  
2. Proba interviu de va desfăşura la data de 04.01.2022, ora 10.00 

Proba scrisă și proba interviu se vor desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului local al 
comunei Ruşeţu, situată în clădirea Primăriei din str. 1 Decembrie 1918, nr.33, sat Ruşeţu, comuna 
Ruşeţu, judeţul Buzău. 

 

 

 

 

 

 



 

IV.BIBLIOGRAFIA  

 
               Bibliografia pentru postul de Administrator Financiar : 

1. OUG nr.57/2019 - Codul administrativ , Titlul III; 
2. Regulamentul Serviciului de Salubrizare al comunei Rusetu aprobat prin HCL nr.16/07.04.2020 ; 
3. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile; 
5. Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 
7. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 
SEF  SERVICIU, 

Visan  Vasile 

 
 

 


