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HOTĂRÂREA NR. 77 
din 29 mai 2020 

privind aprobarea criteriilor şi procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea postului de Şef Serviciul de Utilităţi Publice Buftea, serviciu public de 

interes local cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al 
oraşului Buftea 

Con lliul local al oraşului Buftea, 
vând în vedere: 

• eteratul de aprobare al domnului Pistol Gheorghe, p arul oraşului Buftea; 
• aportul de specialitate comun al Compartimentului R surse Umane şi al Serviciului 

uridic şi Autoritate Tutelară; 
• vizul Comisiei Juridice şi de Disciplină a Consiliului L al Buftea; 
• otărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 34/ 6.02.2020 privind înfiinţarea 

i organizarea Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, a serviciu public de interes 
oca! cu personalitate juridică organizat în subordine Consiliului local al oraşului 
uftea; 

• Hotărârea 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 ; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. lit. a) şi lit. (d), alin. 

(7) lit. n) şi art. 155 alin. (8) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 5712019, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1 ), art.196, alin. (1 ), lit. a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă criteriile şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea postului de Şef Serviciul de Utilităţi Publice Buftea, serviciu public de interes 
local cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al oraşului Buftea, 
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

LILIA"Z;,~/;i'HEL 
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Anexa la H.C.L. nr. 77/29.05.2020 

PROCEDURI ŞI CRITERII 

STABILITE ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSU Ul PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
ŞEF SERVICIU UTILITĂŢI P BLICE BUFTEA 

CAP. 
Dispoziţii ge erale 

Art. 1 · Prezentele proceduri regleme tează organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea postului de Şef Servici Utilităţi Publice Buftea. 
Art. 2 - Poate ocupa un post vacant pe soana care îndeplineşte următoarele 

condiţiile: 

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, 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; 

Art. 3 - Condiţiile specifice pentru ocuparea postului 
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă ; 
b) vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani; 

Art. 4 - Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este urmatoarea: 
a) Constituţia României; 
b) Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 
c) Codul Muncii; 
d) Ordonanţa Guvernului nr.27 /2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 



e) Ordonanţa Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

g) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

h) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

i) Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

j) Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea licenţelor în domeniul se iciilor comunitare de utilităţi publice; 

k) Legea nr. 230/2006 a Serviciului de luminat Public; 
l) Ordinul nr. 86/2007 pentru aprob rea regulamentului - cadru al serviciului de 

iluminat public; 
m) Ordinul nr. 87 /2007 pentru aproba a caietului de sarcini - cadru al serviciului de 

iluminat public 

Art. 5 - Pentru înscrierea la concur candidaţii vor prezenta un dosar de concurs 
care va conţine următoarele documente: 

• Cerere de înscriere la concurs; 
• Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; 
• Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializari; 
• Carnetul de muncă sau, dupa caz , o adeverinţă, care să ateste vechimea în 

muncă şi după caz, în specialitate; 
• Cazierul judiciar ; 
• Adeverinţă medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare; 
• Curriculum vitae. 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale 
sau în copii legalizate. 

CAP. li 
Publicitatea concursului 

Art. 6 - Instituţia publică are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, anunţul privind concursul în 
Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III -a, într-un cotidian de largă circulaţie, la 
sediul acesteia şi pe pagina de internet a institutiei, la secţiunea special creată în acest 
scop. 

Art. 7 - Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: 
a) denumirea postului pentru care se organizează concursul; 
b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul 

de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs; 

c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post; 
d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării probelor de concurs; 
e) bibliografia şi, după caz, tematica; 



f) data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs şi datele de 
desfăşurare a probelor de concurs. 

Art. 8 · Prin act administrativ al ordonatorului de credite, se constituie comisia 
de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data 
publicării anunţului de concurs. 

Art. 9 · Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare 
a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă 

profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul. 
Art. 10 · Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau 

în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, 
iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii. 

Art. 11 · Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu 
calitatea de membru în comisia d soluţionare a contestaţiilor. 

CAP. III 
Atribuţiile comisiei de concur şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

Art. 12 · Comisia de concurs î eplineşte următoarele atribuţii: 
a) selectează dosarele de conc rs ale candidaţilor; 
b) stabileşte subiectele pentru roba scrisă; 
c) stabileşte planul probei prac ice şi realizează proba practică; 
d) stabileşte planul interviului , i realizează interviul; 
e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul; 
f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate 

candidaţilor; 

g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă 
de concurs, precum şi raportul final al concursului. 

Art. 13 · Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: 
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu 

privire la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului; 
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate 

candidaţilor. 

Art. 14 · Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are 
următoarele atribuţii principale: 

a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile; 
b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei; 
c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv 

comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea 
specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul 
concursului; 

d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, 
respectiv rezultatele eventualelor contestaţii; 

e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. 

CAP. IV 
Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului 

Art. 15 · Concursul constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează: 
a) selecţia dosarelor de înscriere; 



b) proba scrisă; 
c) interviul. 

Art. 16 - Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi 
la etapa precedentă. 

Art. 17 · În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. 

Art. 18 - În termen de maximum 48 de ore de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs 
pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. 

Art. 19 - Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor 
teste-grilă. 

Art. 20 - Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării 
postului pentru care se or anizează concursul. 

Art. 21 - Pe baza p opunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia în ocmeşte 
minimum două seturi de s biecte care vor fi prezentate candidaţilor. 

Art. 22 - Seturile d subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de ncurs şi 
se închid în plicuri si 'late purtând ştampila instituţiei publice organiz toare a 
concursului. 

Art. 23 · Comisia e concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, 
care se comunică odată c subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concurs lui. 

Art. 24 - Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de 
gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 

Art. 25 - La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs 
prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu 
subiectele de concurs. 

Art. 26 - După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul 
candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de 
concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, 
respectiv supravegherea desfăşurării probei. 

Art. 27 · În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării 
acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, 
candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a 
telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. 

Art. 28 - Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de 
hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând 
ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în 
colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi 
se aplică ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu 
excepţia situaţiei în care există un singur candidat, caz în care nu mai există obligaţia 
sigilării lucrării. 

Art. 29 - Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, 
la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul 
special întocmit în acest sens. 

Art. 30 - Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, 
membrii comisiei de concurs au obligaţia de a stabili baremul detaliat de corectare a 
subiectelor. Acesta se publică la locul desfăşurării concursului anterior corectării 
lucrărilor. 



Art. 31 - Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia 
de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. 

Art. 32 - Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 
b) capacitatea de analiză şi sinteză; 
c) motivaţia candidatului; 
d) comportamentul în situaţiile de criză; 
e) iniţiativă şi creativitate. 
f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; 
g) exercitarea controlului decizional; 
h) capacitatea managerială. 

Art. 33 - Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii pr bei scrise. 

Art. 34 - Data şi ora susţinerii interviului se afişează obli atoriu odată cu 
rezultatele la pro a scrisă. 

Art. 35 - F ecare membru al comisiei de concurs va adresa între ări candidatului. 
Nu se pot adres întrebări referitoare la opiniile politice ale candid ului, activitatea 
sindicală, religi etnie, starea materială, originea socială sau c re pot constitui 
discriminare pe c iterii de sex. 

Art. 36 - Î trebările şi răspunsurile la interviu se consemnează î scris în anexa la 
raportul final al oncursului, întocmită de secretarul comisiei de concu s, şi se semnează 
de membrii acest ia şi de candidat. 

CAP. V 
Notarea probelor 

Art. 37 - Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 
Art. 38 - Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
Art. 39 - Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează. 
Art. 40- Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 

70 de puncte. 
Art. 41 - Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime 

stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. 
Art. 42 - Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare 

dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de 
concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare. 

Art. 43 - Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 
de puncte. 

Art. 44 - Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute 
la proba scrisă şi interviu, după caz. 

Art. 45 - Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise 
într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat 
punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. 

Art. 46 - Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre 
membrii comisiei de concurs. 

Art. 47 - Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin 
specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", 
prin publicare la sediul şi pe pagina de internet, în termen de maximum 24 de ore de la 
data finalizării probei. 



Art. 48 - Se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare 
punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să 
fi obţinut punctajul minim necesar. 

CAP. VI 
Soluţionarea contestaţiilor 

Art. 49 - După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi 
interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 
24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora 
afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, la locul desfăşurării concursului sub 
sancţiunea decăderii din acest drept. 

Art. 50 - În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, 
comisia e soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplin rea de către candidatul 
contesta ar a condiţiilor pentru participare la concurs în term n de maximum 24 de ore 
de la ex irarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

A . 51 - În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rez ltatul probei scrise sau a 
interviul i comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza l crarea, sau consemnarea 
răspunsu ilor la interviu doar pentru candidatul contestatar î · termen de maximum 24 
de ore d la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

Ar . 52 - Comisia de soluţionare a contestaţiilor admit contestaţia, modificând 
rezultat l selecţiei dosarelor, al probei scrise sau a interviului respectiv punctajul final 
acordat de comisia de concurs, în situaţia în care: 

a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia 
contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; 

b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din 
lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de 
interviu. 

CAP.VII 
Dispoziţii finale 

Art. 51 - După expirarea termenului de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, 
secretarul comisiei de examinare va întocmi, în termen de 3 zile, Raportul final al 
concursului si propunerea de numire pe post. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

LILIANA MIHAELA - ANGHEL 
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