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A N U N Ţ 
 

 

Comuna Botoroaga, cu sediul în Comuna Botoroaga, str. Principală, nr. 20, județul 

Teleorman, în conformitate cu prevederile art. 7 din H.G.R. nr. 286/2011, organizează 

concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: 

 

Șef Serviciu în cadrul Serviciului Public de Apă și Canal Comuna Botoroaga, 

județul Teleorman, post vacant, pe durată nedeterminată, în data de: 

-  31.10.2022, ora 10:00, proba scrisă; 

-  02.11.2022 ora. 09:00 interviul. 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării 

funcției contractuale sunt: 

o studii medii; 

o minim 10 ani vechime în muncă; 

o abilități de comunicare scris și verbal; 

o corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenție, rigurozitate, capacitatea de a 

lucra independent, simțul răspunderii, abilități de comunicare, capacitatea de 

organizare a muncii și a unei echipe; 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant la sediul primăriei comunei Botoroaga, 

str. Principală, nr. 20, la dna. Androne Nicoleta-Cătălina. 

Condițiile de participare și bibliografia se afișează pe site-ul www.botoroaga.ro și 

la avizierul din incinta sediului primăriei comunei Botoroaga, județul Teleorman. 

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0247/442.106, e-mail: 

primaria.botoroaga@yahoo.com.  
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TEMATICA   SI BIBLIOGRAFIA 
       Pentru concursul /examenul organizat în data de 31 OCTOMBRIE  2022, 
pentru ocuparea postului vacant de Sef serviciu  în cadrul Serviciului Public 

Apa-Canal, comuna Botoroaga, județul Teleorman; 
 
 
 

- Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Apa Canal 

Comuna Botoroaga – Drepturile si obligatiile operatorilor si utilizatorilor, 

Transportul apei potabile, Siguranta serviciului de alimentare cu apa; 

- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ – Autoritatile administratiei publice 

locale, principiile generale aplicabile administratiei publice locale, institutiile publice 

de interes local functionarea Consiliilor locale; 

 - Constitutia Romaniei – dreptul la munca, dreptul la greva, libertatea economica, 

dreptul la proprietate privata, dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, 

restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati; 

 - Legea nr.241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, 

cu modificarile si completarile ulterioare - Serviciile de alimentare cu apa si 

canalizare, organizarea si functionarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, 

autoritati si competente, utilizatorii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare; 

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

modificarile si completarile ulterioare - gestiunea serviciilor de utilitati publice, 

operatorii serviciilor de utilitati publice,utilizatorii serviciilor de utilitati publice; 

  - Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile 

ulterioare - Încheierea contractului colectiv de munca, modificarea Contractului 

Individual de munca, suspendarea Contractului Individual de Munca, demisia, timpul 

de munca si timpul de odihna, concediile; 

- Legea nr. 319/2006  a securităţii şi sănătăţii în muncă , cu modificarile si 

completarile ulterioare - Obligatiile generale ale angajatorilor, obligatiile lucratorilor, 

evenimenter-raportare, cercetare, comunicare, accidentele de munca. 
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CONDIȚII DE PARTICIPARE 
       Pentru concursul /examenul organizat în data de 31 OCTOMBRIE  2022, pentru 

ocuparea postului vacant de Sef serviciu  în cadrul Serviciului Public Apa-Canal, 

comuna Botoroaga, județul Teleorman; 

 

Potrivit prevederilor art. 3 din HG 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 pocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste 

urmatoarele conditii: 

   a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

   b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

   c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

   d)are capacitate deplina de exercitiu; 

   e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

   f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

   g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 

intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea. 

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care dorește să 

participe la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant anterior menționat sunt : 

o să aibă cel puțin studii medii; 

o să aibă minim 10 ani vechime în muncă; 

o să prezinte abilități de comunicare scris și verbal; 

o corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenție, rigurozitate, capacitatea de a 

lucra independent, simțul răspunderii, abilități de comunicare, capacitatea de organizare a 

muncii și a unei echipe; 
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