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                                                      ANUNȚ 
 
 
 
              Primăria comunei Budila județul Brașov, organizeaza concurs de recrutare în conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 
611/2008 privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ  în data de  23 august 2022 pentru ocuparea urmatoarelor  functii  publice de execuție  vacante : 
 
-referent de specialitate grad profesional superior la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în 
construcții 
-consilier grad profesional debutant din cadrul Compartimentului de asistență socială  
-inspector  grad profesional asistent din cadrul Biroului financiar contabil 
-referent grad profesional asistent din cadrul Biroului financiar contabil 
 
 
1. Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. 
2. Probele stabilite pentru concurs sunt : selectia dosarelor, proba scrisa si interviul. 
3. Conditiile de ocupare a unei functii publice sunt : 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.  

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de 
evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau 
dezincriminarea faptei; 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a 
săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 3 ani; 
k) nu a fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 
4. Conditii specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de referent de 
specialitate clasa II grad  profesional superior la Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului și disciplina în 
construcții  :studii superioare de scurtă durată absolvite cu diploma  de licență sau echivalentă în unul din domeniile 
:arhitectură,urbanism sau construcții, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție  minim  
7 ani,  

   - Conditii specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier clasa I  
grad   profesional debutant la Compartimentul asistență socială - studii universitare de licenţă absolvite cu diploma  de 
licență sau echivalentă în domeniul sociologie  și asistența socială . 



 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
Str. Principală nr. 261, BUDILA, cod 507030, Tel/fax: 40-268-518153 

www.budila.ro,    E-mail: primariabudila@yahoo.com  
 

Nr. 8940    din  21.06.2022 

    - Condițiile specifice de participare  la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție inspector clasa I  grad 
profesional asistent din cadrul Biroului financiar contabil -studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau 
echivalentă în domeniul științelor economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 
an. 

    - Condițiile specifice de participare  la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție referent  clasa III grad 
profesional asistent   la  Biroul financiar contabil-studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat , vechime în 
specialitatea studiilor 1 an .  

 
5. Desfasurarea concursului:  
 Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in perioada  13.07.2022 – 01.08. 2022 la sediul Primariei Comunei Budila 
,str.Principală nr.261 judetul Brașov  de luni pana vineri  intre orele 9:30 – 14:30, telefon/fax :0268518153 , persoana de 
contact- Mucilenița Lidia inspector superior. 
- Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 49, alin (1) din H.G. 
nr. 611/2008, astfel: 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului; 
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror 
ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 
i) cazierul judiciar; 
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care 
să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica 
pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 
 
Selectia dosarelor va avea  loc in perioada   11.08 .2022-  19.08 .2022 
- Proba scrisa se va organiza la sediul Primariei comunei Budila, judetul Brașov , in data de   23.08 .2022, ora 10.00 , proba 
interviu 25.08.2022 ora 13.00. 
 
 
6.Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de execuție inspector  clasa I  grad profesional asistent și referent clasa  
III grad profesional asistent din cadrul Biroului financiar contabil 
 Constituţia României, republicată; 
 Titlul I și II ale Parții a VI a , din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  
 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(Legea nr. 287/2009**)CAP. II Respectul datorat fiinţei umane şi   
drepturilor ei inerente SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune, 
 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare; 
 Legea nr .227 /2015 Codul fiscal ,actualizată , TITLUL IX , 
 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,actualizată  
 
 
Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de execuție referent de specialitate clasa II grad  profesional superior la 
Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului și disciplina în construcții 
-Constituția României;  
-Titlul I și II ale Parții aVI a din OUG 57/2019 Codul Administrativ  ,cu modificarile și completarile ulterioare 
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-CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(Legea nr. 287/2009**)CAP. II Respectul datorat fiinţei umane şi 
drepturilor ei inerente SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune, 
-ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare** 
-Legea  nr.202/2002privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbati , republicată , cu modificarile și 
completarile ulterioare , 
-Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrarilor de construcții , republicată 
-Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificarile și completarile ulterioare , 
-Ordinul nr.3454/31.12.2019 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de construcții ,aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr.839/2009. 
  
 
Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de execuție consilier clasa I  grad   profesional debutant la 
Compartimentul asistență socială 
-Constituția României;  
-Titlul I și II ale Parții aVI a din OUG 57/2019 Codul Administrativ  ,cu modificarile și completarile ulterioare 
-CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(Legea nr. 287/2009**)CAP. II Respectul datorat fiinţei umane şi 
drepturilor ei inerente SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune, 
-ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare** 
-Legea  nr.202/2002privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbati , republicată , cu modificarile și 
completarile ulterioare , 
 - Legea asistenței sociale nr.292/2011 , Legea nr.448/2006 , republicată , privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
- Legea nr.416/2001, actualizată , privind venitul minim garantat , Legea nr.277/2010 privind alocația pentru sustinerea 
familiei , republicată , cu modificarile si completarile ulterioare 
 
7. Tematica 
In ceea ce priveste tematica bibliografia va fi studiata integral. 
 
 
 
 
 
                                                              PRIMAR , 
                                                      IRIMIA   MARȘAVELA 
                                       
 


