
ANUN'l'

Prirndria comunei Corneqtijudelul Dirnbovila organizeazd concurs in data de 24

decembrie 2019 orele 900, la sediul Primdriei Comunei CorneEti, pentru ocuparea func{.iei

contractuale vacante de:

-muncitor calificat-1 post,Birou Patrimoniu,Administrativ,Protecfia Muncii qi Protec{ia
Mediului

Condiliile specifice pentru ocuparea postului sunt :

-minim 10 clase;
-vechime in muncd -6 ani gi 6 luni;
-permis conducere cat.B,C;
-disponibilitate program prelungit.

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10 zile lucrdtoare de la afiqarea anunlului
la sediul Primdriei comunei Comeqtijudeful DAmbovila si trebuie da contina :

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organtzatoare;

b)copia actului de identitdte sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz:

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelof care atesta indeplinirea
conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) cametul de munca sau, dupa caz, adeveintele care atesta vechimea in munca, in meserie

si/sau in speciaiitatea studiilor, in copie,"
e)caziuuljudiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care

sa-i faca incompatibil cu functia pentru carc candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de

catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;"

Proba scrisd a concursului va avea loc in data de24.12.2019,orele 900 iar interviul in data

de 30.12.201 g,orele 1 0oo'

Bibliografia va fi pusd la dispozilia persoanelor interesate la sediul Primbriei Corneqti.
Alte relalii se pot obline la sediul Primdriei comunei Cornegti sau la te1.024524t654.
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BIBLIOGRAFIE

pentru postul de muncitor calificat

I.OUG nr.57|2}I9-privind Codul Administrativ-Partea a Vl-a,Titlul Ill,Capitolul I,I[,IV,V si

Partea VII;

2.Legeanr.3l9/2006-a securitatii si sanatatii in munca,cu modificarile si completarile s
ulterioare:

3.Legea.nr.53l2003-Codul Muncii republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Ordonanta de Urgentanr.l95l2002 privind circulatia pe drumurile publice,republicata,cu

modifi carile si completdrile ulterioare.
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