
                           
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GURA VADULUI 

P R I M Ă R I A 
Adresa: comuna Gura Vadului, sat Gura Vadului, nr.420;  

 Tel/fax: 0244/251.005 
NR. 4493 DIN  03.11.2021 

A N U N Ţ  
Având  in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, modificată. 

Primaria comunei Gura Vadului, judeţul Prahova  organizează examen/concurs pentru 
ocuparea postului vacant de execuție  pe perioadă nedeterminată  de MUNCITOR, în cadrul 
compartimentului Servicii locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Gura Vadului. 

 
DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: 

- Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare; 

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz. 

- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; 

- Copia carnetului de muncă sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- Cazierul judiciar.  
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
- Curriculum vitae; 

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și 
înscrierea conform cu originalul, în fața candidatului. 

DATELE  DE CONTACT ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de 
concurs: Stan Adriana Cristina 
 Tel. 0244.251.005 
 E-mail: primaria@comunaguravadului.ro 

 
CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA EXAMEN/CONCURS: 
a) Studii medii, profesionale sau generale. 
b) Vechime în muncă – minim 1 an  
c) Bună capacitate fizică și de adaptare la condiții noi 

 
 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA EXAMEN/CONCURS: 
a) să aibă cetățenia română; 
b) să cunoască limba româna, scris și vorbit; 
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale 
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu 
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. 
f) să îndeplinească condițiile de studii 
 



g) să nu fi fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 

 
Concursul se va desfășura conform prevederilor din HG nr.  286/2011, modificată, și va 

consta în 3 etape succesive după cum urmează: 
a) Selecția dosarelor de înscriere – 18 noiembrie 2021 
b) Proba scrisă – 25 noiembrie 2021, ora 10.00 
c) Interviul – 29 noiembrie 2021, ora 10.00 
Locul de desfășurare al concursului : sediul Primăriei comunei Gura Vadului. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
• Constitutia Romaniei 
• OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată (Partea a III a-Titlul V-

Consiliul local, Primarul) 
• Legea nr.319/2006, a securității și sănătății în muncă, Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – 

art. 22 şi 23. ; 
• Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
• Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
• Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților. 
• OG  nr. 21/2002 privind  gospodărirea localităților urbane și rurale. 

 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI/CONCURSULUI: 

 
DATA/ORA ACTIVITĂȚI 
03.11.2021 Afișarea anunțului 
04.11.2021 – 17.11.2021, ora 15.30 Depunerea dosarelor 
18.11.2021 Selecția dosarelor participanților și afișarea rezultatelor 
19.11.2021 Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor 
22.11.2021 Afișarea rezultatelor finale la contestații selectie dosare 
25.11.2021, ora 10.00 Susținerea probei scrise 
25.11.2021, ora 15.00 Afișarea rezultatelor probei scrise 
26.11.2021, ora 8.30 Depunerea contestațiilor la proba scrisă 
26.11.2021, ora 13.00 Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă 
29.11.2021, ora 10.00 Susținerea interviului 
29.11.2021, ora 15.00 Afișarea rezultatelor interviului 
02.12.2021, ora 8.30 Depunere contestații interviu 
02.12.2021, ora 15.00 Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu 
03.12.2021 Afișarea rezultatelor finale ale concursului 

 
 

PRIMAR , 
SORA NICOLAE MARIUS 


	COMUNA GURA VADULUI

