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ANUNŢ 
Primăria comunei Florica, județul Buzău, organizează concurs pentru 

ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă - şofer microbuz şcolar, din 
cadrul Primăriei comunei Florica. 

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Florica în data de 
11.01.2018., orele 09:00, proba scrisă și în data de 12.01.2018, orele 09:00, 
interviul. 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este de 04.01.2018, 

orele 15:00 la sediul Primăriei comunei Florica.  

Bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Florica si pe site-ul 

Primăriei Florica. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Florica la 
numărul de telefon: 0238/582750  sau pe Site-ul www.primariaflorica.ro. 

 
Primarul comunei  Florica, 

Ing. ZAHARIA ION 
	 	



ANEXA Nr. 1 
la Dispoziţia nr. 167/12.12.2017 
 

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE DE PARTICIPARE 
la concursul pentru ocuparea functiei contractuale 

 vacante sofer-microbuz scolar 
	
 CONDIŢII GENERALE: 
-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 respectiv 18 ani; 
-Are capacitate deplină de exerciţiu; 
-Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medical de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; 
-Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
-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 înfăptiurea justiţiei, de fals sau 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. 
	

CONDIŢII SPECIFICE: 
  - nivelul studiilor: medii; 
  - permis conducere categoria D1; 
  - atestat transport persoane; 
  - card tahograf; 
  - aviz psihologic  
  - cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Buzau. 
  - minim 2 ani vechime in munca. 
 
 
 
  PRIMAR,                                            SECRETAR DELEGAT, 
 
 ING. ZAHARIA ION                             LUPU MARCELICA-ADRIANA 
  



ANEXA Nr. 2 
la Dispoziţia nr. 167/11.12.2017 

 
 

BIBLIOGRAFIE 

Funcţia contractuală vacantă şofer - microbuz şcolar: 

• Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului 
contractual din autorităţile si instituţiile publice (MO-1105/26.11.2004) cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195/2002 (**republicată**)(*actualizată*) 
privind circulaţia pe drumurile publice**) 

• Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr.319/2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

• Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

• LEGE nr. 52 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele 
de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 

 

Primar,  

Ing. Zaharia Ion 

	


