ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA STOENESTI
PRIMAR
Comuna Stoenesti,judetul Olt,tel./fax.:0249-531017;e-mail:primariastoenesti@ymail.com

Nr. 2545/01.09.2014

ANUNŢ
PRIMARIA COMUNEI STOENESTI,JUDETUL OLT organizează în data de
27 octombrie 2014, ora 09,00 -proba scrisă la sediul instituţiei, Concurs de
ocupare a posturilor de paznici vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Primariei comunei Stoenesti cu indeplinirea conditiilor.
A. DENUMIREA POSTURILOR VACANTE
1)

Paznic, nivel studii M, cu atestat
-2 posturi

Compartiment personal administrativ

B. PROBE DE CONCURS
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 de zile
lucratoare de la data afişării anunţului la sediul/pe site-ul Primariei comunei
Stoenesti (ultima zi de depunere a dosarelor - 20.10.2014);
2. Data probei scrise
- 27 octombrie 2014
4. Ora şi locul desfăşurării probei – Sediul Primariei comunei Stoenesti, din
str.Primariei nr.2;
Proba scrisă - ora 09,00;

D. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN
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a.are cetatenie romana
b.cunoaste limba romana,scris si vorbit
c.are capacitate deplina de exercitiu
d.are varsta de minim 18 ani impliniti
e.are o stare de sanatate corepunzatoare postului pentru care
candideaza ,atestata pe raba adeverintei eliberata de medicul de
familie sau de instituriile abilitate
f.indeplineste conditiile de studii M-12 clase
g.nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea vreunei infractiuni
care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,cu exceptia situatiei
in care a intervenit reabilitarea
h.are calificare specifica serviciului de paza si detine atestat in acest
sens

E.BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de acupare a posturilor vacante de paznici
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual,
republicată;
3. Codul Muncii
4.
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor si valorilor si protectia
persoanelor.
F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE
1. Cerere de inscriere
2. Copie de pe carnetul de muncă, completat la zi până la data de 31.12.2010,
inclusiv sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca dupa caz
3. Copia actului de identitate
4. Copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa
ateste calificarea specifica postului de paznic
5. Cazier judiciar
6.Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de medicul
de familie sau de alte institutii abilitate in acest sens
7.Curriculum vitae
8.Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
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G. RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Secretariatul Primariei
Stoenesti-Resurse Umane sau la tel.0249/531017.

PRIMAR
Prof.DAMIAN ALEXANDRU
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SECRETAR
Jr.MIHALE LAURA-MIRELA

