ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FIRTANESTI
PRIMAR
Nr.866 /16.03.2021
ANUNT
Primaria comunei Firtanesti,judetul Galati, in temeiul Hotaririi Guvernului nr.286/2011 privind
aprobarea regulamentului de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante,
anunta organizarea unui concurs la data de 19.04.2021 ora 10.00 pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de
muncitor necalificat , Serviciul –Gospodarie comunala al UAT comuna Firtanesti, judetul Galati, durata
nedeterminata.
Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Firtranesti la data stabilita si va consta in sustinerea
unei lucrari scrise si a unei probe practice ,legate de tematica specifica domeniului de activitate si prezentata in
prezentul anunt.
Candidatii se pot inscrie la concurs pina in termen de 10 zile de la publicarea anuntului -26.03.202108.04.2021 intre orele 10-16 oo iar dosarul va cuprinde urmatoarele documente :
-cerere de inscriere la concurs
-copie acte de studii
-copie acte de stare civila
-copie dupa actul de identitate
-cazier judiciar
-fisa medicala
Criteriile de participare si selectie a candidatilor:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii (minim absolvent de 8 clase cu diploma de absolvire
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Bibliografie :
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
-LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
-LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca
Examenul va avea loc în data de 19.04.2021 începând cu ora 10,00 – proba scrisă, iar proba practica/interviul se
va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise,la sediul Primariei
comunei Firtanesti, judetul Galati.
Dosarele de concurs se pot depune la secretararul comunei (Primaria comunei Firtanesti, judetul Galati)
în termen de 10 zile de la publicarea anuntului in Monitorul oficial..
Pentru informaţii legate de concurs puteţi suna la telefonul nr. 0236/347220, persoana de contactsecretar Lungu Adi
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