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Nr. 30830 /12.06.2017 
ANUNŢ  

U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr.66 organizeaz ă  
concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale aprobate prin HG nr.286 /201 1,modificat si 
completat de HG nr.1027/2014, respectiv: 

- 2 posturi de muncitor calificat I —post vacant — Birou Intretinere Mecanizata-Directia 
Servicii Publice — perioada nedeterminata; 

- 1 post de muncitor calificat I(sudor) —post vacant — Birou Intretinere Mecanizata-Directia 
Servicii Publice — perioada nedeterminata; 

- 1 post de muncitor calificat I( montator pereti si plafoane ghips ) —post vacant — Birou 
Intretinere Mecanizata-Directia Servicii Publice — perioada nedeterminata; 

- 1 post de muncitor calificat I —post vacant — Birou Administrativ -Directia Servicii Publice 
— perioada nedeterminata; 

• 	
Condiţii specifice: 

- şcoală  de arte şi meserii/şcoală  profesională  pentru calificarile solicitate 
- să  aibă  minim 2 ani vechime în muncă  

DOSARUL DE CONCURS: 
a) cerere de înscriere la concurs; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile documentelor care s ă  ateste nivelul studiilor , si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari; 
d) copia carnetului de munca / adeverin ţă  care să  ateste vechimea în munc ă,în meserie si /sau in 

specializarea studiilor 
e) cazier juridic sau o declaratie pe propria raspundere c ă  nu are antecedente penale; 
f) adeverinţă  medicală  care să  ateste starea de s ănătate corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6 luni 

anterior derul ării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de c ătre unităţile 
sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 
. 	Actele prevazute la lit.b) ,c), d) vor fi prezentate si în original în vederea verific ării 

conformităţii copiilor cu acestea. 
Concursul se va desfă ura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci ,din Tecuci ,str.1 

Decembrie 1918 ,nr.66 , astfel: 
- proba practica în data de 07.07.2017, ora 1000 
- interviu în data de 11.07.2017 , ora 1000 

Data limita pana la care candidatii vor depunc actele pentru dosarul de concurs este de 
10 zile Iucrătoare de la afisare Ia sediul institu ţici ( 28.06.2017 ) . 

Relaţii suplimentare se pot ob ţine de Ia sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci , str.1 
Decembrie 1918 nr.66 , tel. 0372364111 , Comp. Resurse Umane ,SSM. 

Primar, 
Catalin Constantin Hurdubae 
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1. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modific ările si coznpletările ulterioare; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit ă  a personalului contractual din autorit ăţile 
i instituţiile publice; 

Primar, 
Catalin Constantin Hurdubae 
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