ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI URZICA
JUDETUL OLT

URZICA, tel/fax 0249/538301; e-mail

primariaurzica@yahoo.ro
Nr. 1925 din 23.07.2021

ANUNŢ
PRIMĂRIA URZICA cu sediul în comuna Urzica, strada Primăriei, nr.29,
judeţul Olt, organizează în data de 16.08.2021, ora 1100 concurs pentru
ocuparea a 3(trei) posturi vacante aferente personalului contractual
de executie – în cadrul Compartimentului Secretariat - Administrativ , pe
perioada nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei URZICA, judetul Olt.
A. DENUMIREA POSTULUI
1.Șofer , treapta profesionala I, nivel studii medii/generale
2.Șofer pentru microbuzul școlar, treapta profesională I, nivel studii medii/generale;
3.Muncitor calificat, ,treapta profesionala I, nivel studii medii/generale








B. ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE:
Cererea de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Urzica;
Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,
potrivit legii, dupa caz (original si copie);
Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
vechimea in munca si in specialitatea studiilor,cartea de munca,conforma cu
originalul,dupa caz o adeverinta din care sa ateste vechimea in munca;
Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale ;
Curriculum vitae;
Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare eliberata
de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate. Adeverinta va contine, in clar, numele, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;

Candidatul care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale, va fi declarat admis la selectia dosarelor, dar are obligatia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data
desfasurarii primei probe a concursului.
C. Conditii de ocupare :
Conditii generale
Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in Romania ;
b) cunoaste limba romana scris si vorbit ;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d) are capacitate deplina de exercitiu ;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile
sanitare abilitate ;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
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.
Conditii specifice
1. Pentru postul de ȘOFER, treapta profesională I, nivel de studii medii/generale în
cadrul Compartimentului Secretariat - Administrativ - vechime (obligatoriu): - 5 ani,
permis conducere categoria ,,B”, ,,C”, ,,D”, ,,E”, posedă atestat pentru transportul rutier
de persoane eliberat de ARR, posedă card tahograf
2.Pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT,treapta profesionala I,nivel studii
medii/generale, in Compartimentul Secretariat - Administrativ – vechime (obligatoriu): 2
ani, califiare Instalator instalații tehnico - sanitare , permis conducere categoria B
3. 1. Pentru postul de ȘOFER pentru microbuzul școlar, treapta profesională I, nivel
de studii medii/generale în cadrul Compartimentului Secretariat - Administrativ - vechime
(obligatoriu): - nu este cazul, permis conducere categoria , ,,D”, posedă atestat pentru
transportul rutier de persoane eliberat de ARR, posedă card tahograf
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, privind
stabilirea conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului
de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, corespunzatoare functiilor
contractuale si a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale in cazul
examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vadastrita.
D. PROBE DE CONCURS
1. Proba scrisa
2. Interviul
E. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI
1.
Data si locul depunerii dosarelor de inscriere concurs-in termen de 10 zile
lucratoare de la data afisarii/publicarii anuntului (ultima zi de depunere a dosarelor
06.08.202, ora 16,00)la sediul Primariei Urzica - Secretariat.
2.
Selectia dosarelor de inscriere 09.08.2021 ;
3.
Proba scrisa va avea loc in data de 16.08.2021, ora 11 00 la sediul Primariei
Urzica, judetul Olt.
4.Interviul va avea loc in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii
probei scrise - in data de 17.08.2021, ora de 1100

F.BIBLIOGRAFIE

a.

Bibliografie pentru ȘOFER, treapta profesională I, nivel de studii

medii/generale și ȘOFER PENTRU MICROBUZUL ȘCOLAR, treapta profesională
I, nivel studii medii/generale în cadrul Compartimentului Secretariat –
Administrativ

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul III al Părții VI și Partea VII
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii ;
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca , cu
modificarile si completarile ulterioare
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile pubice cu modificările și
completările la zi ;
- H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările la zi ;
H.G. nr. 38/16.01.2008 privind organizarea timpului de muncăcare efectuează
activități mobile de transport rutier

b. Bibliografie pentru MUNCITOR CALIFICAT, treapta profesionala I,
nivel studii medii/generale, in cadrul Compartimentului Secretariat - Administrativ

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul III al Părții VI și Partea VII
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii ;
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca , cu
modificarile si completarile ulterioare
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Urzica, strada Primăriei,
nr.29, judetul Olt, telefon 0249539301.
Afisat azi 23.07.2021 la sediul Primariei Urzica, avizier.

PRIMAR,
Ion SPIRIDON

