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ANUNŢ
Primăria comunei Äpahida, cu sediul în Apahida, str.Libertăţii, nr.122, anunţă organizarea în data de
29.11.2016 02.12.2016, a concursului pentru ocuparea pe durată determinată a unui post de natură contractuală
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Apahida, astfel
) 1 post de şofer— Serviciul ADPPGC;
Condiyügenerak de paflicipare (a concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are värsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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;
1) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit ceńnţelor postului scos
la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanilăţii, contra statuui 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 in&acţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibiíă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
—

Conditüde participare specifice:
Nr

FUNCŢIA

.ť1

NR.
POSTURI

CQNDIŢII
-

ŞOFER, tr. 1- Serviciul PPGC

I post

-

-

liceu sau scoala profesionala;
vechime in muncă minim 1 an;
posesor permis de conducere categoriile B, C şi E
atestat transport marfă vizat la zi
—

-

Concursul constă in:
selecţa dosarelor;
» proba scrisă;
) interviul.
-

Pentru înscrierea Ia concurs candidafü vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoareíe
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivetut studülor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu ońginalul, sau, după caz, adeverinţele care să ateste
vechimea în muncă,
în meserie şi/sau in specialitatea studiilor;
e) cazieru] judiciar sau o declaraţie pe propria răspunderc că nu are antecedente penale care sa-l
facă incompatibil cu
funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la seleeţia dosarelor, care a depus
la înscdere o
declaraţie pc propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

uicuicaia care sa ateste starea de sanätate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cun-iculum vitae;
i;

aucvctiiiţii

Concursul se organ jzează la sediul Primăriei comunei Ayahida, astfel:
1. Proba scrisă: 29.11.2016 ora 1000, Ia sediul Primăriei comunei Apahida —sala de şedinţa;
2. Inten'iul:02.12.2016 ora 1000, la sediul Primăriei comunei Apahida sala de şedinţa;
—

Dosarele se drun la Primăria comunei Apahida compartinwntul resurse umane până
cel târziu
16.1L2016, ora 15 O
Relaj'ü suplimentare se pot objine la sediul Primăriei Compartiinentul Resurse Umane, sau la telefon
0264231797int.13.
-

-

—

PRIMAR,

2

PRIMĂRiA COM. APAH]DA
SERVICIUL ADPPGC

APROBAT

BJBLJOGRAFJE
pentru concursul de ocupare a postului de şofer

1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autońtăţile şi
instituţiile publice:
Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului
contractual art. 5-7, art. 12;
—

—

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 195/2002 privind circulaţia pe dmmurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ŞEF SERVICIU ADPPGÇ'IĹ!
SUCIGAN TODERAţ.
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