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Propunere privind organizarea si desfasurarea concursului  

de ocupare a unor posturi vacante 

 

 

 

 

 În cadrul Serviciului  de întreținere și administrare a drumurilor și străzilor din domeniul public 

al comunei Daia Română. se regăsesc 2 posturi de natură contractuală vacante, din care un post de 

muncitor calificat tr. I şi un post de muncitor calificat tr. II. În vederea acoperirii deficitului de personal, 

propunem organizarea concursului de recrutare pentru posturile menţionate. Concursul de recrutare 

pentru posturile de mai sus va consta într-o probă practică şi interviu. 

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin 2 lit. d) din HG 286/2011, structurile din cadrul 

institutiei transmit compartimentului resurse umane propuneri privind componenţa comisiei de concurs, 

precum si a comisiei de solutionare a contestaţiilor, astfel propunem componenţa comisiilor, după cum 

urmează: 

  

Pentru posturile de muncitori calificați tr. I și II : 

 Comisia de concurs: 
Preşedinte :  - Puțan Ioan – viceprimar comuna Daia Română;; 

Membri :    - Cibu Gheorghe - referent; 

                             - Buta Vasile  - muncitor în cadrul  compartimentului întreținere - gospodărire; 

 Comisia de solutionare a contestatiilor: 
Preşedinte :    -  Bratu Vasile  – inspector; 

Membri :     - Filip Achim - inspector; 

                                - Puțan Ioan - consilier;     

Secretarul comisiilor:    - Damian Visalon – secretar comuna Daia Română. 

Anexăm prezentei propuneri fişele de post pentru posturile de muncitorI calificați tr. I și II. 

 

 

 

 

SECRETAR, 

DAMIAN VISALON 
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D I S P O Z I Ţ I E 
cu privire la numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

organizat în data de 18 aprilie 2016 pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat tr. I şi  

muncitor calificat tr. II  în cadrul Serviciului de întreținere și administrare a drumurilor și străzilor din 

domeniul public al comunei Daia Română 

 Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română, judeţul Alba;  

 Luînd în considerare: 

 - referatul nr. 910/23.03.2016 cu privire la numirea comisiei de concurs şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat în data de 18 aprilie 2016 pentru ocuparea posturilor 

vacante de muncitor calificat tr. I şi  muncitor calificat tr. II  în cadrul Serviciului de întreținere și 

administrare a drumurilor și străzilor din domeniul public al comunei Daia Română; 

 Anexa 1 la Hotărârea nr. 16/2015 a Consiliului local al comunei Daia Română privind 

aprobarea înființării serviciului de întreținere și administrare a drumurilor și străzilor din domeniul 

public al comunei Daia Română; 

 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) – (6) din Regulamentul - cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 63 alin. (1) litera d), coroborat cu  alin. (5) lit. a)  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emite prezenta  

                                                                DISPOZIŢIE 
 Art. 1. Se numeşte comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat tr. I şi  muncitor calificat tr. II  în cadrul 

Serviciului de întreținere și administrare a drumurilor și străzilor din domeniul public al comunei Daia 

Română, organizat în data de  18 aprilie 2016, în următoarea componenţă:  

 Comisia de concurs: 
Preşedinte :  - Puțan Ioan – viceprimar comuna Daia Română;; 

Membri :    - Cibu Gheorghe - referent; 

                             - Buta Vasile  - muncitor în cadrul  compartimentului întreținere - gospodărire; 

 Comisia de solutionare a contestatiilor: 
Preşedinte :    -  Bratu Vasile  – inspector; 

Membri :     - Filip Achim - inspector; 

                                - Puțan Ioan - consilier;     

 Secretarul comisiilor:    - Damian Visalon – secretar comuna Daia Română 

    Art. 2   Prezenta dispoziţie se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

  - Membrilor celor două comisii; 

  - Un exemplar la dosar. 

 DAIA ROMÂNĂ  23.03.2016 
                    P R I M A R 

NR. 23                            HĂPRIAN VISARION 

          Avizat pentru legalitate 

         Secretar Damian Visalon 
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A  N  U N Ţ    

Primăria comunei Daia Română din județul Alba, cu sediul în Daia Română  nr. 326, 

organizează în data de 18.04.2016, ora 9,00, concurs de recrutare, pentru ocuparea posturilor vacante 

de:   muncitor calificat tr. I şi  muncitor calificat tr. II  în cadrul Serviciului de întreținere și administrare 

a drumurilor și străzilor din domeniul public al comunei Daia Română. 

 Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi va consta în efectuarea unei probe practice şi 

interviu, după următorul calendar: (calendarul este valabil pentru ocuparea ambelor  posturi vacante 

pentru care se organizează  concurs)  

 

 proba practică va avea loc în data de 18.04.2016, începând cu ora 9,00, la sediul  

Primăriei comunei Daia Română; 

 interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei practice (ziua și ora susținerii interviului va fi comunicată, candidaților care au 

reușit la proba practică). 

 

  Condiţii de ocupare a posturilor: (atât pentru muncitor calificat tr. I cât și pentru muncitor 

calificat tr. II): 

    ● are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

  ● cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  ● are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

  ● are capacitate deplină de exerciţiu; 

  ● are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  ● nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

        ● certificat de calificare profesională în domeniul construcţii și pentru muncitor calificat tr. I, 

permis de conducere cel puțin tractor; 

           ● vechime  minimă 5 ani. 

 

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până la data de 06.04.2016, ora 16,00 la sediul 

Primăriei comunei Daia Română şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:  

1. Cererea de înscriere la concurs; 

2. Copia actului de identitate; 

3. 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; 

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau 

în specialitatea studiilor; 

5. Cazierul judiciar;
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6. Adeverinţă 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; 

7. Curriculum vitae. 

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 

înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul şi pe 

pagina de internet a primăriei comunei Daia Română, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data 

finalizării probei. 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, 

candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, 

sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Rezultatele finale se afişează la sediul  primăriei comunei Daia Română, precum şi pe pagina 

de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea eventualelor contestaţii. 

Persoană de contact – Damian Visalon, secretar comuna Daia Română - telefon 0258763101; 

0766793739. 

Prezentul anunţ este postat şi la sediul  primăriei comunei Daia Română. 

Afişat azi, 24.03.2016. 

 

PRIMAR, 

HĂPRIAN VISARION 
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NR.. 932/24.03.2016 

 
 

 

 

Către, 

        „Monitorul Oficial” RA 

                                  Str. Parcului, nr. 65, sectorul 1 

                BUCUREŞTI 
 
 
 
 

Prin prezenta, vă rugăm să publicaţi în Monitorul Oficial din data de 18 martie 2016, potrivit 

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, anunţul privind organizarea concursului de recrutare pentru posturile vacante de muncitor 

calificat tr. I şi muncitor calificat tr. II  la Serviciului de întreținere și administrare a drumurilor și 

străzilor din domeniul public al comunei Daia Română, cod fiscal 4562206. Anunţul îl ataşam la 

prezenta.  

 

 

Cu stimă,  

 

 

 

 

  HĂPRIAN VISARION 

              Primar 
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ANUNŢ 
 

 

 

 „Primăria comunei Daia Română din județul Alba,  organizează  concurs de recrutare pentru 

posturile vacante de muncitor calificat tr. I şi muncitor calificat tr. II  la Serviciului de întreținere și 

administrare a drumurilor și străzilor din domeniul public al comunei Daia Română. 

Condiţii de ocupare pentru ambele posturi:  

 

1. certificat de calificare profesională în domeniul construcţii și pentru munictor tr. I, 

permis de conducere pentru tractor; 

2. vechime minimă de 5 ani. 

 

Proba practică va avea loc în data de 18 aprilie 2016, ora 9.00 la sediul primăriei comunei Daia 

Română. 

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 7 aprilie 2016 ora 16.00 la sediu 

primăriei comunei Daia Română. 

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la 

telefon 0258763101.” 

  

 

HĂPRIAN VISARION 

Primar 
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NR. 945/24.03.2016 
 

Către, 

 

 

REDACȚIA ZIARULUI APULUM 
ALBA IULIA 

 
 

Prin prezenta vă rugăm să publicaţi în ziarul ”SEBEȘANUL”  următorul anunţ: 

 

 „Primăria comunei Daia Română din județul Alba,  organizează  concursului de recrutare pentru 

posturile vacante de muncitor calificat tr. I şi muncitor calificat tr. II  la Serviciului de întreținere și 

administrare a drumurilor și străzilor din domeniul public al comunei Daia Română 

Condiţii de ocupare pentru ambele posturi:  

 

                   1. certificat de calificare profesională în domeniul construcţii și pentru munictor tr. I, permis 

de conducere pentru tractor; 

 

                   2. vechime minimă de 5 ani. 

 

Proba practică va avea loc în data de 18 aprilie 2016, ora 9.00 la sediul primăriei comunei Daia 

Română. 

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 7 aprilie 2016 ora 16.00 la sediu 

primăriei comunei Daia Română. 

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la 

telefon 0258763101.” 

  

 

HĂPRIAN VISARION 

Primar 
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Referat 
cu privire la plata serviciului de publicitate la Ziarul Apulum 

 

 

 

 

 Primăria comunei Daia Română, organizează în data de 18 aprilie 2016 concurs în vederea 

ocupării posturilor de natură contractuală vacante, de  de muncitor calificat tr. I şi muncitor calificat tr. 

II  la Serviciului de întreținere și administrare a drumurilor și străzilor din domeniul public al comunei 

Daia Română.  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicitatea concursului se face in Monitorul Oficial 

al României, într-un cotidian de largă circulatie precum şi la sediu, cu cel putin 10 zile lucrătoare 

înaintea desfăşurării lui.  

 Având în vedere faptul că valoarea estimată cu TVA pentru achiziţia acestui serviciu de 128,25 

euro, nu depăşeşte 30.000 euro, se propune achiziţia directă conform prevederilor din OUG 34/2006. 
 Cod CPV 79341000-6 – servicii de publicitate. 

 
 

      Secretar, Damian Visalon  

 

 Vizat C.F.P. 

 

 

 

                  Vizat comp achiziţii publice 

   

 

 

  

                                                                                                                 Întocmit, 

  Hileagă Nicoleta 
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