
 

 

A  N  U  N  Ț 
 

 

Primăria Mălini organizează concurs pentru ocuparea unui post 

contractual vacant de Șef serviciu cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată în cadrul serviciului public ”Consiliul local Mălini - Serviciul 

Apă Canal”. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

   - nivelul studiilor: superioare; 

   - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 2 ani; 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

Proba scrisă: 28 martie 2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Mălini; 

Proba de interviu: 30 martie 2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Mălini; 

Data limită până la care candidații se pot înscrie la concurs este de 10 

zile de la publicarea anunțului. 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 

instituţiei publice organizatoare; 

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 şi copiile documentelor care 

atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea 

sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea 

în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 

candidează; 

f) adeverință 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; 
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1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea a III a – 

Administrația publică locală și Partea a VI a, Titlu III – Personalul contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 319 / 2006 a Securităţii si Sănătăţii în muncă, cu modificările 

si completările ulterioare; 

4. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata; 

5. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

6. Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 24l/2006, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

7. Legea apelor nr. l07/l996, cu modificările si completările ulterioare; 

8. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

9. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărire Comunală nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; 

10. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărire Comunală, nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de 

sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; 

11. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărire Comunală, nr. 65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea 

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru 

serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
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