
  
PRIMARIA TINTARENI

JUDETUL GORJ

NR.107/09.01.2012

  

A N U N Ţ

    Primăria comunei Tintareni organizeaza concurs de recrutare pentru  următoarele 2 posturi :

 ( personal contractual vacante din cadrul aparatului propriu si Serviciului  asistenta sociala)

a)1 post tractorist -excavatorist (buldoexcavatorist)- -Compartimentul Personal de deservire, 

b)1post ingrijitor--Serviciul asistenta sociala -Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si
copii

Probele stabilite pentru concurs :SELECTIA DOSARELOR,PROBA SCRISA ,INTERVIUL SI
PROBA PRACTICA

 Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Concursul va avea loc în data de 20.02.2012  orele 10,00 proba scrisa,si in data de 22.02.2012 orele 
12.00 interviul si proba practica la sediul Primariei Tintareni

Conditii de participare la postul TRACTORIST ESCAVA TORIST (BULDOESCVATORIST):
-studii medii cu diploma de bac
-experienta in domeniu -minim 1 an 
-permis de conducere categoria (TR,C) sau C fara abateri grave pe linie de circulatie;
-abilitate privind conducerea unui tractor -buldoescavator;
-calificare in meseria utilaje grele (tractorist,buldoescavatorist,buldozer).

Conditii de participare la postul ingrijitor:
-studii medii cu diploma de bac;
-abilitati practice

Acte necesare înscrierii la concurs (pentru ambele  posturile scoase la concurs)

-cerere pentru participare la concurs adresata conducatorului autoritatii publice;

-copie C.I. / B.I.

-copie certificat de naştere, de căsătorie

-copie după ultima diploma de studii, si a ale alor acte care atesta efectuarea unor specializari,

-copie după carnetul de munca,conform cu originalul ,sau o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca;

-cazier (sau declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale)

-adeverinta medicala care sa ateste  starea de sanatate corespunzatoare ;

-curriculum vitae

-declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă ca nu a făcut poliţie politică,



Depunerea dosarelor se face in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului-20.01.2012 ora
16,00 la sediul Primariei Tintareni.

Relatii suplimentare se pot obtine la nr .de telefon 0253/473108 sau 0253/473109-persoana de
contact Ion Mariana -inspector resurse umane. .

Posturile vacante mai sus mentionate sunt scoase la concurs/examen cu aprobarea Ministerului
Administratiei si Internelor nr.11355/MC/05.12.2011 in baza adresi Prefecturii nr.24578/09.12.2011
privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante unice .

TEMATIC Ă ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE INGRIJITOR LA SERVICIUL
ASISTENTA SOCIALA -CENTRUL DE CONSILIERE SI SPRIJIN  PE COPII SI PARINTI

1Legea nr.215/2001(r), cu completarile si modificarile ulterioare,privind administratia publica
locla;

2 Legea nr.53/2003 modificata prin Legea nr 40/2011 privind Codul Muncii;

3 Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;

4.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii,raspunderea in legatura
cu gestionarea bunurilor,modificata

5 Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.

 

 

 TEMATIC Ă ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL TRACTORIST ESCAVATORIST  
(BULDOESCVATORIST):

1Legea nr.215/2001(r), cu completarile si modificarile ulterioare,privind administratia publica locla;

2 Legea nr.53/2003 modificata prin Legea nr 40/2011 privind Codul Muncii;

3 Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;
4 HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.
5  Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,actualizata.

                                                                                      PRIMAR,
                                                                                Maria Vasilescu



PRIMARIA TINTARENI
Nr.108 din 09.01.2012

                                                                       Proces-verbal,
                                                                Încheiat azi 09.01.2012

Azi, 09.01.2012 s-a procedat la afişarea anunţului nr. 107/09.01.2012 privind organizarea
concursului de recrutare -ingrijitor la Serviciul asistenta sociala si tractorist-
escavatorist(buldoescavatorist)la Compartimentul Personal de deservire Anunţul a cuprins
temeiul legal, data, ora, condiţiile specifice şi tematica concursului de promovare.

În aceste condiţii se încheie prezentul proces-verbal.

                                                                                    
                                                                                   Ion Mariana____
                                                                                   Otea Elena Daniela




