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DISPOZIŢIA Nr.190
privind  organizarea concursului pentru ocuparea a  două posturi  vacante aferent funcţiei
contractuale de execuţie  de muncitor necalificat , la Compartimentul Serviciului  Public
de Apă, Canal, Salubrizare, Transport,  din cadrul Primăriei comunei Pădureni  , judeţul

Vaslui

 
        Avand  in  vedere  referatul  nr.3487/06.08.2021,  prin  care  se  propune   organizarea
concursului pentru ocuparea a  două  posturi  vacante  aferent funcţiei contractuale de execuţie
de muncitor necalificat ,  la Compartimentul Serviciul  Public de Apă, Canal, Salubrizare,
Transport  din cadrul primăriei comunei Pădureni la judeţul Vaslui .
      In conformitate cu prevederile  art.5 din H.G. nr.286/2011pentru
 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 platit din fonduri public;
        În temeiul art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019
privind Codul administrativ  cu modificările si completările ulterioare;
        DIACONU TEMISTOCLE , Primarul  comunei Pădureni  , judeţul Vaslui ;
                                                                                   
                                                D I S P U N :

               Art.1. Organizarea concursului pentru ocuparea a două  posturi vacante aferent funcţiei
contractuale de muncitor necalificat , la  Compartimentul  Serviciului Public de Apă, Canal,
Salubrizare, Transport  din cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui  ,conform
procedurii din Anexă la prezenta dispoziţie  .

               Art.2. – Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza secretarul 
general al comunei Pădureni. 
                                                                                             
                                                                        

                                                                                         Pădureni,   6 august 2021
                                                                                    
                                                                                               Avizat pentru legalitate ,  
      PRIMAR,                                                                      Secretarul comunei Pădureni
DIACONU TEMISTOCLE                                                 Munteanu Mirela  
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                                                                                                                          Anexa la   
                                                                                             Dispoziţia nr. 190  / 06.08.2021           

PROCEDURĂ
privind organizarea concursului pentru ocuparea a  două  posturi  vacante  aferent

funcţiei contractuale de execuţie   muncitor necalificat  , de la Compartimentul  Serviciului
Public de Apă, Canal, Salubrizare, Transport,  din cadrul Primăriei comunei Pădureni  ,

judeţul Vaslui

 
      Comuna   Pădureni   conform  prevederilor  HGR  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,  organizează  concurs  pentru  ocuparea  a  a  două  posturi   vacante aferent
funcţiei contractuale de execuţie  muncitor necalificat  ,  la  Compartimentul  Serviciului
Public de Apă, Canal, Salubrizare, Transport  din cadrul Primăriei comunei Pădureni  ,
judeţul Vaslui
  

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
  
 A. CONDIŢII GENERALE 
   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.

B . CONDIŢII  SPECIFICE 
   a) –studii  : generale
   b) – vechime în muncă : nu se solicita
   c) experienţă în domeniul Serviciului Public de apă, canal, salubrizare, transport
  

  DOSARUL  DE  CONCURS 



Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată  primarului comunei Pădureni   ;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări , precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate 
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă, ;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate;
    g) curriculum vitae ;

PROBELE  DE  CONCURS 

  Concursul constă în doua  etape  după cum urmează:

    a)- depunerea  dosarelor de înscriere –  03.08.2021-20.08.2021;

    b)- proba practica – 27.08.2021 –ora 10,00;

    c) – proba interviu – 30.08.2021 – ora 10:00.

.CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Nr.crt        Data     Obs.
1.     Perioada de depunere a dosarelor 03.08.2021

20.08.2021
Sediul 
primăriei

SELECTAREA  DOSARELOR
2. Selectarea  dosarelor 26.08.2021 Sediul 

primăriei
3.  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor  26.08.2021 Sediul 

primăriei

PROBA  PRACTICA
4. Susţinerea probei PRACTICE 27.08.2021

ora 10,00
Sediul 
primăriei

5. Afişarea rezultatelor 27.08.2021
ora 12,00

Sediul 
primăriei

6. Sustinerea interviului 30.08.2021
Ora 10:00

Sediul 
primăriei

7. Afisarea rezultatului interviului 30.08.2021
Ora 15:00

Sediul 
primăriei

8. Afisarea rezulatului final 30.08.2021
Ora 16:00

Sediul 
primăriei



  Anunţul privind organizarea concursului 
       Primaria comunei  Padureni   are obligatia să publice , cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte
de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu
cel putin 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru
ocuparea unui post temporar vacant, anuntul privind concursul in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a III-a, intru-un cotidian de larga circulatie, pe pagina de internet a Primariei Padureni ,
precum si la sediul acesteia.
    Anuntul afisat la sediul si  pe pagina de internet a  Primariei Comunei Padureni  ,
va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
    a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află
aceste posturi, precum si denumirea postului pentru care se organizează concursul.
    b)  documentele  solicitate  candidaţilor  pentru întocmirea  dosarului  de concurs,   locul  de
depunere a dosarului de concurs  şi datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul
comisiei de concurs.
    c) condiţiile generale şi specifice prevazute in fisa postului.
    d) conditiile necesare ocuparii unui post de natura contractuala vacant sau temporar vacant
prevazute la art.3.
    e) tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora.
    f) bibliografia şi, dupa caz, tematica.
    g)calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot
depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se
afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează
rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.
    Informaţiile  referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului   se menţin la locul de
afişare şi pe pagina de internet a Primariei Comunei Padureni  până la finalizarea concursului.
    Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conţine:
denumirea  postului,  nivelul  studiilor  şi  vechimea  în  specialitatea  studiilor  necesare  ocupării
postului pentru care se organizează concursul, data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia, data-
limită  până la  care  se  pot  depune actele  pentru  dosarul  de concurs  şi  datele  de contact  ale
persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.
    Documentele  aferente  concursului,  respectiv  anunţul  cuprinzând  condiţiile  generale  şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit
spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro,
în cu cel puţin 15 de zile lucrătoare înainte de data stabilita pentru prima proba a concursului
pentru  ocuparea  unui  post  vacant,  respectiv  cu  cel  putin  10  zile  lucratoare  inainte  de  data
stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant .

                                                                                    Padureni, 6 august 2021
                                                                                    
        

                                                                                               Avizat pentru legalitate ,  
       PRIMAR,                                                            Secretarul comunei  PADURENI
DIACONU TEMISTOCLE                                                   Munteanu Mirela    
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Nr.3487      /06.08.2021                                  
                                                                                                            SE  APROBĂ ,
                                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                               DIACONU TEMISTOCLE             

                                           R E F E R A T
         Subsemnata  Munteanu Mirela  , secretarul  general al comunei Pădureni , 
aduc la cunoştinţa primarului  următoarele :

         Prin dispoziţia nr.104 /05.04.2017 s-a aprobat Regulamentul pentru  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 cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Pădureni si
din  serviciile si institutiile publice  fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al
comunei Pădureni.
               Prin  Dispozitia nr . 134 din 21.04.2021, a încetat contractul individual de muncă al
domnului Rusu Cristinel  de la Compartimentul  Serviciului Public , Apă, Canal, Salubrizare,
Transport  din cadrul primăriei  comunei  Pădureni ,  judeţul Vaslui  muncitor necalificat  ,  iar
postul a devenit vacant. 
              Al doilea post  a fost mutat din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială la
Compartimentul  Serviciului Public , Apă, Canal, Salubrizare,  Transport  din cadrul primăriei
comunei  Pădureni , judeţul Vaslui ,  care a fost ocupat de Croitoru Anca –Elena  asistent social
la  Centru  de  zi  Prietenia  din   comuna   Pădureni,  din  anul  2009  care  a  încetat   conform
Dispozitiei nr.105 din 28.02.2020 şi a devenit vacant.  
             Prin urmare , propun emiterea dispoziţiei    privind  organizarea concursului pentru
ocuparea  a celor două posturi vacante , de la Compartimentul  Serviciului Public , Apa, Canal,
Salubrizare,  Transport   din  cadrul  primăriei  comunei   Padureni  ,  judeţul  Vaslui   ,conform
procedurii din Anexă .
                                                                           

Secretar  general,
Munteanu Mirela




