PRIMARIA ORASULUI COPSA MICA
organizează concurs/examen pentru ocuparea unui post de REFERENT la
Direcția Tehnică, Compartiment “agricol, administrare spaţii verzi, mediu, piețe, târguri şi cimitire”
în data de 8 septembrie 2016, ora 11,00 - proba scrisă
în data de 9 septembrie 2016, ora 11,00 - interviul
Condițiile generale privind înscrierea si participarea la concurs/examen sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de
specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţie;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei: studii medii, absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni
de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
i) nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
Lista documentelor obligatorii in dosarul de concurs este:
- cererea de înscriere la concurs;
- cv-ul
- copii după: buletin sau carte de identitate, certificat de naștere şi, după caz, certificat de căsătorie, carte de muncă;
- cazierul judiciar;
- copia după ultimul act de studii (nivel obligatoriu)
- adeverința medicală (de la medicul de familie) cu mențiunea “apt pentru munca”.
Bibliografia pentru concurs este:
1. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare:
21 CAPITOLUL II: Consiliile locale;
22 CAPITOLUL III: Primarul şi viceprimarul;
23 CAPITOLUL IV: Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului.
3. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice.
Dosarele se înregistrează la Registratura Primăriei Copșa Mică, până în data de 5 septembrie a.c., ora 16.00.
Locul desfăşurării concursului/examenului: sediul PRIMARIEI orașului COPŞA MICĂ, strada Al. Castanilor, nr.8.
La Compartimentul Resurse umane din cadrul Primăriei orașului Copșa Mică se regăsesc imprimatele de C.V., Cerere de
înscriere la concurs/examen, bibliografia de concurs şi poate fi consultata Fişa postului.
PRIMAR

