
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
PRIMĂRIA COMUNEI BĂIUŢ 
NR. 2250/24.05.2022

ANUNŢ

Primăria comunei Băiuţ, judeţul Maramureş, organizează la sediul Primăriei comunei 
Băiuţ, judeţul Maramureş nr. 52 un concurs, în data de 27.06.2022, ora 10:00 - proba scrisă 
şi în ziua de 28.06.2022 ora 10:00 -  interviul, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de Şef formaţie muncitori în cadrul Serviciului public de gospodărire comunală Băiuţ.

Se pot înscrie la concurs persoane cu studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
Condiţii de participare:
Condiţii generale:
Condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 
Condiţii specifice:
Minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
Permis de conducere categoria B.
Nu sunt necesare condiţii de vechime.
Dosarul de concurs se poate depune la sediul Primăriei Băiuţ din localitatea Băiuţ nr. 52, la dl
consilier superior Man Cristian şi va cuprinde următoarele documente:
ajcerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
bjcopia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz;
cjcopiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
djcarnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar original;
f) adeverinţă medicală valabilă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
gjcurriculum vitae;
h) permisul de conducere în copie.
Bibliografia:
O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea a Vl-a Tilul III, Partea a Vil-a şi Partea 
a VlII-a.
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată -  Capitolele I şi III. 
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 
de viaţă al populaţiei -  Capitolele I şi II.
Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare -  Capitolele II şi III.
Calendarul concursului:
Data limită de depunere a dosarului este 20.06.2022 ora 15.00 
Proba scrisă va avea loc în data de 27.06.2022, ora 10:00.
Interviul va avea loc în data de 28.06.2022, ora 10:00.

Primar, 
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