
ROMÂA 	 8&5300 TICU, 
str. 1 Jc€ene 1918 iir. 66 

JJDETJL GALATI, Tel 0372-3641, fa O236-86O5-

MUNICIPIUL TECUCI 	 web: www.prinariatecuci.ro ; 
e-mail: 	 POMÂNIA 

P R I M A R 	 : 	reistraturan1unicipiu1tecuci.ro 

yJf,7)l/of. J.2ol 

ANUNŢ  

U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918  rr. 66 organizeaz ă  
concurs conform H.G. nr.286 /201 1, modificat si completat de H.G. nr.1027/2014, respectiv: 

- 4 posturi muncitori calificati - posturi vacante - Direc ţia Servicii Publice - perioad ă  
nedeterminată; 

- 1 post muncitor calificat - post vacant - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat 
- perioada nedeterrninata 

Conditii generale: 
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b) cunoaste limba rornana, scris si vorbit; 	 . 
c) are varsta rninima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o staxe de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) indeplineste conditiiie de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condaxnnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului 

ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de 
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infiactiuni savarsite cu intentie, care ar face-o 
incornpatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
Pentru Dosturile de muncitori calificati din cadrul Directiei Servicii Publice: 
- studii medii!generale 
- diploma calificare: 

- Servicii, 
- zidarie, 
- tamplarie, 
- tinichigerie, 
- sudor. 

-vechime in munca O ani 

Pentru postul de muncitor calificat din cadrul serviciulni Administrarea Domeniului Public si 
Privat 

- studii inedii absolvitc cu Diploma de Bacalaureat 
- diploma caiifi care - servicii 
- vechime in munca - 7 ani 

DOSARUL DE CONCURS: 
Pentru insciierea la concurs candidatii vor prezenta uii dosar de concurs care va contine urmatoarele 
documente: 



a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatoruiui autoritalii sau institutiei publice 
organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice a]t 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 documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
d) cametul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vecliimea in munca, in meserie si/sau in 
specialitatea studiilor, in copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca 
incompatibil cu functia pentru care 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 unîtatile 
sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia 
dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, 
are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana 
la data desfasurarii primei probe a concursului. 

Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 
conformitatij copiilor cu acestea. 	. 	 . 

Concursul se va desfă ura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. 1 
Decenibrie 1918, nr. 66, astfel: 
Proba practica - în data de 07.01.2019, ora 1000 
Proba interviu - în data de 09.01.2019, ora 1000 

Data limita pană  la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 
10 zile Iucratoare de la afisare la sediul institu ţiei (21.12.2018). 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 66, tel. 03723641 1 1, Comp. Resurse Umane, SSM. 

PRIMAR, 
CĂTĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE 
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