
ANUNT

sat Brebu Minastirei, nr.B02, telefon 024435752I, fax
organizeazi concurs pentru ocuparea, pe durata
de conducere, de sef formatie muncitori, in cadrul

concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 286/2011 pentruaprobarea Regulamentului-cadru privind it"bili."" principiilor generale de ocupare a unui postvacant sau temporar 
-vacant, 

corespunzitor funcfiiloi contractuale si a criteriilor de promovare ingrade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului contractual din sectorul bugetarplltt din fonduri publice, modificata si completata prin HG nr.1,027 /2014 si a dispozitiei primarului
nr.L7 /20L5.
1' Participanfii la concurs trebuie si indeplineasci urmitoarele condigii generale si specifice:
1' 1 studii medii Iiceare finarizate cu diproma de bacalaureat;
l-'2 documente care se ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti efectuarea unor
specializiri, precum gi documentelor care atesti indeplinirea condifiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institulia publici;
1'3 Vechimea in functia contractuaia pentru care se organizeaza concursul - minim 2 ani;2' Probele stabilite pentru concurs: selectia dosarelJr de inscriere, proba scrisa si interviu.3. Conditiile de desfasurare a concursului:
- pentru inscrierea Ia concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs la registratura generala ainstitutiei fBrebu Minastirei, nr.B04) in termen de zece zile lucratoare de la data publicarii anuntuluiin Monitorul Oficial al Romaniei- partea a III_a;
- data, ora si locul organizarii probei scrise: 0L.LL.2017, ora 9,00, sala de sedinte a consiliului local dinincinta centrului cultural Brebu;
- interviu: 03.LL.2O17, ora 9,00;

publica locala republicata, cu modificarile si

4'2'-Legea nr'477/2004, privind codul de conduiti al personalului contractual din autoritifile siinstitufiile publice;

!'!=!:qu nr' 319/2006 - Legea securitifii qi sinitrgii in munci: cap. 4 - obligafiile lucritorilor - art.22 Si23;
4'4'-Legeanr'53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
- cererea de inscriere Ia concurs adresati conducitorului autoritilii sau institugiei publice
organizatoare-modelul va fi pus la dispozitie de catre secretarul comunei;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupi caz;- copiile documentelor care sI ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti efectuarea unor
specializdri, precum gi copiile documentelor care atesti indeplinirea condi;iilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institufia publici;
- carnetul de munci sau, dupi caz, ad.everinfele care atestd vechimea in munc5, in meserie gi/sau
in specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rispundere ci nu are antecedente penale care si-l
facl incompatibil cu funclia pentru care candideazi;

Primaria Comunei Brebu, cu sediul in Brebu,
0244358041,, site; wrvw.brebuprahova.eu,
nedeterminata, a unei functii contractuale,
compartimentului administrativ.

4. Bibliografia de concurs este urmatoarea:
4.7.-Legea nr.27S/200L privind administratia
completarile ulterioare (pana la arL77);



- adeveringd medicali care si ateste starea de sinitate corespunzdtoare eliberatr cu cel mult 6Iuni anterior derulirii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cStre unititilesanitare abilitate;
- curriculum vitae.
- Avizpsihologic

Adeverinfa care atestr starea de sindtate confine, in clar, numirul, data, numele emitentului sicalitatea acestuia, in formatur standard stabilit de Ministerur Sinititii.

in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie rispundere ci nu are antecedentepenale' in cazul in care este declarat admis Ia seleclia dosarelor, acesta are obligalia de a completadosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu panr la data desfiguririi primeiprobe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor
adeveringele care atesti vechimea vor fi prezentate gi
copiilor cu acestea.

de studii gi carnetul de munci sau, dupi caz,
in original in vederea verificirii conformititii


