
ROMANIA 
JUDETUL TEELROMAN 
COMUNA SCRIOA~TEA 

PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind: organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui 
post vacant, corespunzator functiei contractu ale de executie de muncitor necalificat, din 
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scrioastea 

Primarul Comunei Scrioastea, 
A vand in vedere : 

- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii (r) cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile ~i 
cornpletarile ulterioare; 

- prevederile Legii m.153/20 17 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr.43/25.1 0.20 19 privind aprobarea structurii organizatorice, a 
organigramei si a statului de functii, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Scrioastea, judetul Teleorman cu modificarile si completarile ulterioare; 

- referatul nr. 361 /27.01.2020 intocmit de compartimentul de specialitate ; 
- prevederile art. 154 alin.(l) si art. 155 alin.(1) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
In temeiul art. 1 96 alin.(l) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

DIS PUN E: 

Art.l - (1) In data de 26.02.2020, la sediul Primariei Comunei Scrioastea, str.Principala 
m.l03, se organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui 
post vacant corespunzator functiei contractuale de executie de muncitor necalificat, treapta I - 
din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scrioastea - Compartiment de administrare a 
domeniului public si privat . 

(2) Postul se regaseste la pozitia nr.19 in StatuI de Functii anexa nr.2 la HCL 
nr.43/25.1 0.20 19, cu modificarile si cornpletarile ulterioare . 

Art.2. - Candidatii vor sustine proba practica in data de 26.02.2020 ora 1 0,00 si interviul 
in data de 28.02.2020, ora 10,00. 

Art.3 - (1) Pentru ocuparea postului vacant de executie, de muncitor necalificat, treapta 
I, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.3 din Anexa la H.G. nr. 286/20 II 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principii lor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar platit din fonduri publice cu completarile si modificarile ulterioare. 

(2) Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei 
contractuale de executie de muncitor necalificat: studii generale, respectiv dovada care atesta 
studii gimnaziale (adeverinta sau foaie matricola) . 



Art.4 - Se stabileste comisia de concurs in urmatoarea componenta : 
1. Presedinte - Rusu Cameliu - consilier achizitii Prirnaria comunei Scrioastea 
2. Membru - Patrana Sanda Cristina - inspector Primaria comunei Scrioastea 
3. Membru - Draghici Iuliana - inspector Primaria comunei Scrioastea 
4. Secretar - Posmac Adriana - inspector Primaria comunei Scrioastea 
Art.5 - Se stabileste comisia de solutionare a contestatiilor in urmatoarea componenta : 
1. Presedinte - Rosu Silviu Alexandru - inspector Primaria comunei Scrioastea 
2. Membru - Matei Stroe Liliana - inspector Primaria comunei Scrioastea 
3. Membru - Memu Ionel- inspector Primaria comunei Scrioastea 
4. Secretar - Posmac Adriana - inspector Primaria comunei Scrioastea 
Art.6 - (1) Dosarele de inscriere pentru participarea la concursul pentru ocuparea 

postului vacant de muncitor necalificat, treapta 1, din aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Scrioastea, se depun 'in perioada 30.01.2020 - 20.02.2020 ora 16.00, la sediul Primariei 
Comunei Scrioastea - Birou Secretar U.A .T. 

(2) Selectia dosarelor va avea loc 'in data de 21.02.2020. 
Art.7 - Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va 

contine documentele prevazute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu completarile si modificarile 
ulterioare. 

Art.8 - (1) Bibliografia pentru concurs, conditiile de participare, conditiile de 
desfasurare si actele necesare pentru inscriere la concurs vor fi afisate la sediul institutiei si pe 
site-ul Primariei Comunei Scrioastea - www.primariascrioastea.ro - Informatii Publice, cu eel 
putin 15 zile lucratoare inainte de data desfasurarii probei practice. 

(2) Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Scrioa~tea 
Birou Secretar U.A.T., pe adresa de e_mail: primariacomscrioastea@yahoo.com sau la nurnarul de 
telefon 0247/459406, in timpul programului de lucru, de luni pana vineri, intre orele 8,00 - 
16,00. 

Art.9 - Prezenta dispozitie poate fi contestata la Tribunalul Teleorman - Sectia Conflicte 
de munca, asigurari sociale si contencios administrativ ~i fiscal, in term en de 30 de zile de la 
primirea prezentei si in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare, dupa efectuarea procedurii prealabile. 

Art. 1 O. - Secretarul general al comunei Scrioastea va transmite prezenta dispozitie 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei 
Scrioastea si compartimentelor din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Scrioastea, 
pentru cunoastere si aplicare ~i se afisa la avizierul institutiei si pe pagina de internet a acesteia. 

Contrasernneaza pentru legalitate, 
SECRET AR GENERAL al U.A.T., ElenC:;r- '1 

SCRIOA~TEA 
Nr. _5_LI 27.01.2020 


