ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

PRIMARIA COMUNEI MĂURENI
Tel. 0255/526001; Fax.0255/526001; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.comunamaureni.ro

Număr înregistrare : _4375_/ 05.09.2017

ANUN Ț
PRIMĂRIA COMUNEI MĂURENI organizează concurs/examen în data 17.10.2017
pentru ocuparea postului contractual de muncitor necalificat I în cadrul serviciului de salubritate ,
după cum urmează:
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :
Cetăţean român şi domiciliul în România ;
Cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;
Are vârsta minimă prevăzută de Codul Muncii ;
Are capacitate deplină de exerciţiu ;
Stare de sănătate corespunzătoare atestată pe bază de certificat medical ;
Studii generale / medii absolvite cu diplomă;
Nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra satului sau
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, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea;
CONŢINUTUL DOSARULUI DE PATICIPARE :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cerere de înscriere la concurs ;
Curriculum vitae ( model european – HG 1021/2004 );
Diplomă studii ( original şi copie xerox ) ;
Declaraţie că are capacitate de exerciţiu deplină ;
Buletin / carte de identitate – original şi copie xerox ;
Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
Cazierul judiciar ;
Copie carnet de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, dacă este
cazul ;

C.

BIBLIOGRAFIE :
1. Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 80 /2012 privind aprobarea regulamentului de
ordine interioara;
2. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările la zi ;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile
publice cu modificările și completările ulterioare;
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