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ANUNŢ
Primăria Comunei Plenita, Judeţul Dolj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului contractual de execuție vacant de CONDUCATOR AUTOSPECIALA PSI, în
cadrul SVSU Plenita, din aparatul de specialitate.al primarului comunei Plenita
Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin H.G. nr. 286/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
- studii medii absolvite cu diplomă;
- posesor al permisului de conducere categoria “C”;
- detinator de atestat/certificat pentru competenta: “Servant pompier”, emis in conditiile legii
Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Plenita, judeţul Dolj, conform calendarului
următor:
- 02 iulie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
- 04 iulie 2018: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului
(data limita 22.06.2018, ora 16:00).
Bibliografia de concurs:
- Legea nr.215/2001, republicata, privind admnistratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr.307/2006- privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG nr. 96/2016 – pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si
dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;
6. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, si
este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Plenita, judetul Dolj, tel.0251368189,
fax 0251/368086.
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