ANUN
Prim ria municipiului Turnu M gurele, organizeaz în data de 05.11.2018, ora
10.00 - proba scris , i 08.11.2018, ora 10.00 – interviu, concurs pentru ocuparea, pe
perioad nedeterminat a unor posturi vacante de natur contractual de execu ie din
cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu M gurele dup cum
urmeaz :
- 3 posturi muncitor calificat în cadrul Compartimentului Administrativ i
Între inere,
- 1 post referent II în cadrul Compartimentului Unitate Local de Monitorizare.
Documentele necesare pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste calificarea si nivelul studiilor;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in
meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar în original;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberat cu
cel mult 6 luni anterior derul rii concursului de catre medicul de familie al candidatului
sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Not : la depunerea dosarului se vor prezenta si originalele actelor in vederea verificarii
conformita ii copiilor .
Condi ii generale necesare pentru înscrierea i participarea la concurs:
a) are cetatenia român ;
b) cunoaste limba român , 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 candideaz , atestat
pe baza adeverin ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare
abilitate;
f) indeplineste condi iile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savar irea unei infrac iuni contra umanita ii,
contra statului ori contra autorita ii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infrac iuni
savar ite cu inten ie, care ar face-o incompatibil , cu excep ia situa iei in care a
intervenit reabilitarea.
Condi ii specifice necesare pentru înscrierea i participarea la concurs
pentru posturile de muncitor calificat:
- nivelul studiilor – minim 10 clase de liceu ,
- curs de calificare/ coal profesional în meseria de zidar/ l
tu
mecanic/ instalator instala ii tehnico-sanitare vechime în munc minim 5
ani ;
Condi ii specifice necesare pentru înscrierea i participarea la concurs pentru
postul de referent:
- studii superioare de scurt durat în profilul electric,
- vechime minim in specialiatea studiilor absolvite – 6 luni.
BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR CALIFICAT

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit al personalului contractual din
autorit ile i institu iile publice;
2. Legea nr. 319/2006 a securit ii i s
ii în munc
cu modific rile i
complet rile ulterioare;
3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modific rile i complet rile ulterioare;
4. Legea administra iei publice locale nr.215/2001, republicat cu modific rile i
complet rile ulterioare.
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BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE REFERENT
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit al personalului contractual din
autorit ile i institu iile publice;
Legea nr. 319/2006 a securit ii i s
ii în munc
cu modific rile i
complet rile ulterioare;
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modific rile i complet rile ulterioare;
4. Legea administra iei publice locale nr.215/2001, republicat
cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, republicat cu
modific rile i complet rile ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Prim riei municipiului
Turnu M gurele, jude ul Teleorman, str.Republicii, nr.2 în termen de 10 de zile
lucr toare de la data public rii anun ului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.
Selec ia dosarelor de concurs va avea loc în data de 29.10.2018. Rezultatele
selec iei vor fi afi ate în data de 29.10.2018 ora 16,00.
Contesta iile cu privire la rezultatul selec iei dosarelor de concurs se depun la
secretariatul comisiei de solu ionare a contesta iilor în data de 30.10.2018.
Rezultatul contesta iilor se afi eaz la sediul Prim riei municipiului Turnu M gurele
în data de 31.10.2018.
Proba scris cu durata de maxim 3 ore, se va desf ura în data de 05.11.2018, ora
10,00 la sediul Prim riei municipiului Turnu M gurele, str. Republicii, nr.2.
Rezultatele la proba scris se vor afi a la sediul institu iei, în aceea i zi cu
desf urarea probei, pân la ora16,00. Contesta iile se depun la secretariatul comisiei
de solu ionare a contesta iilor în data de 06.11.2018 pâna cel mai târziu ora16,00.
Comisia de contesta ii va solu iona eventualele contesta ii ale candida ilor declara i
„respins” la proba scris în data de 07.11.2018 pâna cel mai târziu ora 16,00.
Rela ii suplimentare se pot ob ine la sediul Prim riei municipiului Turnu M gurele –
Compartiment resurse umane i la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.
PRIMAR,
CUCLEA D NU

