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       P R I M Ă R I A    C O M U N E I   S C U T E L N I C I 
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Nr.364/25.01.2022 

 

ANUNT 
 Primăria Comunei Scutelnici, județul Buzău vă notifică în condițiile art. 618 alin. 2 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcții publice vacante de execuție  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Scutelnici, conform art. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prevederile  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 18 marie 2022, orele 10.00 - proba scrisă, 
proba interviu se sustine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. 

  COMPARTIMENT BUGET, FINANTE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE SI 
RESURSE UMANE , inspector, clasa I, grad profesional principal – ID post 551824  

Condiții de participare:  

Condiții generale: 

 candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. 1 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Condiții sprecifice: 

 studii universitate de licenta absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în 
domeniul studii juridice . 

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani. 
 Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

 

Publicarea anunțului se va face în data de 15 februarie 2022 , prin afișare la sediul instituției si 
postarea pe site - ul instituției : www.primariascutelnici.ro. 

 Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din sat Scutelnici, comuna 
Scutelnici, județul Buzău. 

 Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet, si anume  in perioada 15 februarie – 7 martie 2022, la sediul 
Primăriei comunei Scutelnici, județul Buzău. 
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Primar,                 Secretar general al comunei Scutelnici, 

Ing.Rusen Constantin                                  Jr.  Popa Dumitru 


