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12.07.2018
ANUNŢ

U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str.1 Decembrie 1918 rir.66 organizeaz ă concurs,
conform HG nr.286 /2011,modificat si completat de HG nr.102712014, pentru ocuparea urmatoarelor posturi
contractuale vacante:
post de sofer—post vacant - Birou Intrtinere Mecanizata-Directia Servicii Publice - perioada

nedeterminata;
CONDITIILE GENERALE pentru participarea la concurs sunt conform art.3 din HG 286/201 1.
CONDITII SPECIFICE:
- studii medii/generale
- pentru postul de sofer sa detina permis de conducere pentru categoriile B, C, E

DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresat ă cnducătoru1ui autori ţăţ ii sau instituţiei publiceorganizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt docuinent care atest ă identitatea, potrivit legii, dup ă caz;
c) copiile documentelor care s ă ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atest ă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile docuinentelor care atest ă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institu ţia publică
d) carnetul de inuncă sau, după caz, adeverinţele care atest ă vechimea în inuncă, în meserie şi/sau în

specialitatea studiilor, în copie;
cazien1 judiciax sau odedaxaţie pe propria râspundere că nu axe antecedente penale caxe s ă-i .facă

-••

incompatibil cu funcţia pentru care candidează,
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de s ănătate corespunz ătoare eliberat ă cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicni de familie al candidatului sau de c ătre unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atest ă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, nuinele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S ănătăţii.
In cazul documentului prev ăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selec ţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obliga ţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu p.n ă la data desfăşurării primei
probe a concursului.
Actele prevăzute laalin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verific ării conformităţii
copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăsura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci ,din Tecuci ,str.1 Decembrie 1918,
nr.66 , astfel:
proba practica în data de 08.08.2018 , ora 1000, la sediul institutiei
data si ora interviului vor fi comunicateulterior.
Data Iimita pana la care candidatu vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la afasare la sediul iiistitu ţiei ( 30.07.2018, ora 15°°).
Relaţii suplimentare se pot ob ţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci, str. 1 Decembrie
1918 nr.66 , tel. 03723641 11 . d-na Virlan Mihaela - consilier superior, Comp. Resurse Urnane, SSM.
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