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U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66, judetul
Galati, in baza HG 286/2011 modificat si completat de HG 1027/2014, organizeaz ă concurs pentru
ocuparea posturilor vacante pe perioada nedeterminata de:
- 1 post muncitor calificat (ingrijitor)— din cadrul Biroului Administrativ
-2 posturi de muncitor calificat (tinichigiu) din cadrul Biroului Intretinere Mecanizata;
Conditiile generale care trebuiesc indeplinite pentru ocuparea posturilor vacante sunt
prevazute in art.3 din Hot ărârea Guvernului nr. 286/201 1, modificat si completat de HG 1027/2014.
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Conditii specifice de participare la concurs:
- pentru muncitor calificat- tinichigiu- şcoală de arte şi meserii/şcoală profesional ă in calificarea
solicitata
- pentru muncitor calificat(ingrijitor)- studii generale/ şcoală de arte şi ieserii/şcoa1ă profesională
- vechime in specialitatea studiilor necesaire ocuparii posturilor: nu se solicita
Concursul se va desfasura in data de 10.11.2017
- proba practica : data de 10.11.201 7 ora 10,00, la sediul institutiei;
- data si ora interviului vorjî comunicate ulterior ,si va avea loc la sediul institutiei;
Dosarul de concurs va cuprinde documente conform prevederilor art.6 din Hot ărârea
Guvernului nr. 286/201 1, rnodiflcat si completat de HG 1027/2014.
Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele
originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii
legalizate.

•

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 12.10.2017-25.10.2017 , până la orele 1500
la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci ,str.1 Decembrie 1918 nr.66
Selectia dosarelor se vaface in lermen de 2 zile lucr ătoare de la data expirarii terrnenului de
depunere a dosarelor de concurs.

Relaţii suplimentare sc pot obţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din loc. Tecici , str. 1
Decernbrie 1918 nr.66 ,tel. 03723641 1 1,Comp. Resurse Umane, SSM.

Prirnar,
Catalin Constantin Hurdubae
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Muncitor ccilijicat (iizgrijitor)- Birou Adiiiinistratii
Muncitor caIficat (tiiiichigiu )- Birou Iiitretiiiere Mecanizat(i

1. Legea nr.5312003 privind Codul Muncii cu modific ă rile

si completă rile ulterioare;

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

3. Legea 319 /2006 privind s ăuătatea si securitatea în munc ă ,actualizata, cu modific ările
completările ulterioare;

.

Primar,
Catalin Constantin Hurdubae
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