
ROMÂNIA 

Judeţul Bistriţa-Năsăud            

PRIMĂRIA COMUNEI LEŞU 

PRIMAR 

Nr. 2767 din 6 august 2021 

A N U N Ț  c o n c u r s  p e n t r u  p o s t  c o n t r a c t u a l  
 

Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA LEȘU, cu sediul în comuna 

Leșu, sat Leșu, nr. 133/A, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru 

ocuparea următorului post contractual, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, modificată și completată de HG nr. 269/2016. 

 Denumirea postului: ȘOFER, treapta I, POST VACANT, 

CONTRACTUAL, pe perioadă NEDETERMINATĂ 

Condiții specifice 

a) Nivelul studiilor: generale, profesionale sau medii; 

b) Vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an; 

c) Să dețină permis categoria ”B”, ”C” și ”C+E”; 

d) Să dețină atestat pentru transport rutier de marfă, în termen de valabilitate; 

e) Să dețină aviz psihologic + fișă medicală pentru transport marfă, în termen 

de valabilitate; 

Data, ora și locul de desfășurare a concursului : 

1) selecția dosarelor de înscriere în data de 23 august 2021, ora 12:00; 

2) proba scrisă în data de 31 august 2021, ora 12:00; 

3) proba interviu în data de 2 septembrie 2021, ora 12:00; 

Locația de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Leșu, județul 

Bistrița-Năsăud. 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs 

este de 10 zile lucrătoare de la afișare (în perioada 6 – 19 august 2021). 

Date de contact: domnul Pop Macedon-Marian – secretar comisie concurs – 

tel./fax: 0263/375093; mobil: 0745700083 și adresă de e-mail: lesu@bn.e-adm.ro . 
 

D O S A R U L D E C O N C U R S 

În vederea participării la concurs, candidații depun la sediul instituției, 

DOSARUL DE CONCURS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicări 

anunțului afișare (în perioada 6 – 19 august 2021), și conține în următoarele 

documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare (se ridică de la secretarul comisiei de concurs); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 
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c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la 

selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării 

primei probe a concursului); 

f) adeverință medicală 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 unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, 

numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății); 

g) curriculum vitae. 

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

Relații suplimentare se pot obține la domnul Pop Macedon-Marian – secretar 

comisie concurs – tel./fax: 0263/375093; mobil: 0745700083 și adresă de e-mail: 

lesu@bn.e-adm.ro . 

B I B L I O G R A F I E : 
1) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

1.1) PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 

din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 

TITLUL III - PERSONALUL CONTRACTUAL DIN AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE 

PUBLICE (art. 538-562) 

1.2) PARTEA a VII-a - Răspunderea administrativă (art. 563-579) 

1.3) PARTEA A VIII-A - SERVICII PUBLICE (art. 580-596) 

2) Legea nr. 53/2003 * Republicată - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare - 
TITLUL XI Răspunderea juridică (art. 241-265) 

3) O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

4) O.U.G. nr. 195/2002 *Republicată privind circulația pe drumurile publice, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

5) H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Primar, 

AVRAM SORIN 
 


