
  

ROMÂNIA 
                                                                     JUDEŢUL  BUZĂU 

    COMUNA   RUŞEŢU 
CONSILIUL  LOCAL  RUSETU – SERVICIUL  SALUBRIZARE 

DECIZIE 
privind  

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant 
 corespunzător funcţiei contractuale de  

,, OPERATOR  LA TRATAREA  SI  EPURAREA  APELOR UZATE ” ,  în  
,, Consiliul Local Rusetu – Serviciul Salubrizare "   

 
 

             Seful Serviciului  ,, Consiliul Local Rusetu – Serviciul Salubrizare “ 
Având în vedere: 

- prevederile 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, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.30 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ruşeţu nr. 39/26.08.2021 privind privind aprobarea organigramei 

si statului de funcţii pentru Consiliul Local Rusetu – Serviciul Salubrizare ;   
In temeiul art. 63 alin.(5).lit e), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 
 

D E C I D E : 
 

Art.1 - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului  vacant corespunzător 

funcţiei contractuale de ,, Operator  la tratarea si epurarea apelor uzate” , în ,, Consiliul Local Rusetu – 
Serviciul Salubrizare "  prevăzut în anexa nr.1.   
 Art.2 -  Condiţiile de participare la concurs, conţinutul dosarului de concurs, precum şi bibliografia, sunt 
prevăzute în anexa nr.2. 
 Art.3 - Anexele nr.1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. 

 Art.4 - Compartimenul Resurse Umane şi Compartimentul Economic vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei decizii.  

 Art.5 - Prezenta decizie va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Ruşeţu, autorităţilor şi 
instituţiilor publice interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei. 
 

 

 

 

 

                                                                 SEF  SERVICIU,  

                                                                               Vasile  Visan     

                                                     
 
 
 
 
 
 

 

               Ruşeţu, 09.12.2021 

 Nr. 76 

 



  

 



 

                                                                                                             Anexa 1 la Decizia nr.76/09.12.2021 

 

CALENDARUL  
activităţilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a 

postului  vacant corespunzător  funcţiei contractuale de   
Operator  la tratarea si epurarea apelor uzate în , 

 ,, Consiliul Local Rusetu – Serviciul Salubrizare "  

 
Nr. 

Crt. 

Termen de 

realizare 

Descrierea activităţii Modalitatea de realizare Cadrul legislative 

1. 16.12.2021 Publicitatea concursului 

Publicarea în Monitorul oficial 
al României, Partea a III-a, 

într-un cotidian de largă 
circulaţie, ziar local , precum 

şi la sediul instituţiei şi pe 
pagina de internet 

Art.7 alin.(1) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

2. 

16.12.2021 - 

29.12.2021,  

ora 16,00 

Depunerea dosarelor de 
înscriere la concurs 

Cerere de înscriere însoţită de 
documentele solicitate 

Art 6 , Art.19 alin.(1) 
din Regulamentul 
aprobat prin H.G. 

nr.286/2011 

3. 10.12.2021 

Constituirea Comisiei de 
concurs , a Comisiei de selectie 

dosare şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor 

Decizia Sefului Serviciului. 

Art.8 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

4. 

 

30.12.2021 

 

Selecţia dosarelor. Proces – verbal al Comisiei de 
concurs. 

Art.19 alin.(2) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

5. 

30.12.2021, ora 
16,00 

 

Afişarea rezultatului selecţiei 
dosarelor 

Afişare la sediul primăriei şi 
pe pagina de internet cu 
menţiunea « admis » sau 

« respins » 

Art.20 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

6. 
31.12.2021,  

ora 16,00 

Formularea de contestaţii cu 
privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor 
Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

7. 
03.01.2022,  

ora 16,00 

Soluţionarea contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul 

selecţiei dosarelor 
Comisia, în scris 

Art.32 alin.(1) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

8. 
10.01.2022,  

ora 10,00 

Proba scrisă 
Candidaţii declaraţi admişi la 

selecţia dosarelor 

Art.18 alin.(1) lit.b) şi 
art.21 din 

Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 



9. 
10.01.2022,  

ora 16,00 

Afişarea rezultatelor la proba 
scrisă . 

Comisia de concurs, prin 
afişare, la sediul Primăriei şi 

pe pagina de internet 

Art.30 alin.(3) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

10. 
11.01.2022,  

ora 9,00 

Formularea de contestaţii cu 
privire la rezultatul probei 

scrise și/sau probei practice 

Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

11. 
11.01.2022,  

ora 14,00 

Soluţionarea contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul 
probei scrise și/sau probei 

practice 

Comisia, în scris 

Art.32 alin.(2) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

12. 
12.01.2022,  

ora 10,00 

Interviul 
Comisia de concurs, în baza 

planului interviului 

Art.29 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

13. 

12.01.2022, 

 ora 14,00  

 

 

Afişarea rezultatului interviului 

 

Comisia de concurs 

Art.30 alin.(3) 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

14. 
13.01.2022,  

ora 09,00 

Formularea de contestaţii cu 
privire la rezultatul probei 

interviu 

Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

15. 
13.01.2022,  

ora 14,00 

Soluţionarea contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul 

interviului 
Comisia, în scris 

Art.32 alin.(2) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

16. 
14.01.2022,  

ora 14,00 

Întocmirea raportului final al 
concursului 

Comisia de concurs 

Art.30 alin.(7)din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

 

 

SEF  SERVICIU, 

Visan  Vasile 
 



 

                                                                                                                Anexa 2 la Decizia nr.76/09.12.2021 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL 

organizat pentru ocuparea 

postului vacant  corespunzător funcţiei contractuale de  

OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE ,  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 Operator la tratarea si epurarea apelor uzate : 

- studii: medii , postliceale  

- vechime in munca de minimum 3 ani ;                 

III. TIPUL PROBELOR DE CONCURS 

1. Proba scrisă, se va desfăşura la data de 10.01.2022, începând cu orele 10.00  

2. Proba interviu de va desfăşura la data de 12.01.2022, 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 Operator la tratarea si epurarea apelor uzate : 

1. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata 

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice, Capitolul II - Norme generale de conduită profesională a personalului 
contractual; 



3. Regulamentul Serviciului de Salubrizare al comunei Rusetu aprobat prin HCL nr.16/07.04.2020; 

4. H.C.L. nr. 39 din 26.08.2021 privind modificarea  H.C.L. Rusetu nr. 16/07.04.2020 

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

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare. 
7. Legea nr. 241/22.06.2006 republicata , privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare 

8. Legea nr. 458/08/07.2002 , privind calitatea apei potabile. 

 

 

SEF  SERVICIU, 

Visan  Vasile 
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