
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI  VALEA SALCIEI 
Telefon: 0238 700201/ fax 0238700201 

E-mail: primariavs@yahoo.com 
 

Nr. 335  din  16.04.2021 

 
A  N  U N T ! 

 
 In conformitate cu dispozitiile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute art. II din Legea nr. 203/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 institutia noastra organizeaza concurs de recrutare  pentru functia publica 
de executie vacanta de: 

-  Consiler achizitii publice, clasa I,grad profesional  debutant-Compartiment achizitii publice in cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea salciei,judetul Buzau; 

1. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
2. probă suplimentară - 21 mai 2021,ora 10,00 la sediul Primariei comunei Valea Salciei,judetul Buzau- 

pentru testare cunostinte operare PC -  nivel mediu (Microsoft Word,Excel) 
3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 21 mai 2021,ora 13,00 la sediul Primariei 

comunei Valea Salciei, judetul Buzau 
4. condiţiile de participare: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta  in domeniul stiinte juridice sau economice; 
- curs perfectionare/ specializare in domeniul achizitiilor publice; 
- vechime în specialitatea studiilor: nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare exwercitarii 

functiei publice; 
5. data afisare anunt 16.04.2021. 
6. perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 16 aprilie 2021 – 05 mai 2021; 
7. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primaria comunei Valea Salciei, 

sat.Modreni,str.Eliza Petrescu  nr.4, Comuna Valea Salciei, judetul Buzau, tel./fax 0238700201, e-mail: 
primariavs@yahoo.com, persoana de contact Ghizuroiu Gheorghe,secretar general. 

8. Bibliografie: 
- Constituţia României, republicată, 
-  titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
-  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
-  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Legea Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,actualizata; 
- Hotararea Guvernului nr.365/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitosare la atribuirea contractului de achizitii publica/acordului- cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achgizitiile publice; 

 
   


