ANUNȚ
Primăria comunei Dămuc, județul Neamț, organizează în temeiul legii 284/2010 si
H.G. 286/2011- concurs pentru ocuparea funcției contractuale, de execuție, pe perioadă
nedeterminată de Șofer (microbuz școlar) - in cadrul Serviciului Public de Gospodărire
Comunală, Compartimentul Administrativ - Primăria Dămuc.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Dămuc, constând in 3 etape succesive :
- 26 octombrie 2015 ora 15:00 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 3 noiembrie 2015 ora 10:00 - Proba scrisă
- 5 noiembrie 2015 ora 10:00 - Interviul
Condiții specifice de participare:
- studii generale/medii
- permis de conducere categoria D
- atestat profesional pentru transportul public de persoane
- vechime minim 3 ani, in funcția de șofer transport public de persoane
Dosarul de concurs se va depune la Compartimentul de Resurse Umane și va cuprinde :
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității publice
organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în
e. curriculum vitae; muncă,
f. cazierul judiciar, sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
g. fișa medicală;
h. aviz psihologic;
Relatii suplimentare la Compartimentul de Resurse Umane Primariei Dămuc, tel:
0233256270.
Primar,
Covasan Anton

Consilier resurse umane
Găină Maria

Bibliografia pentru ocuparea postului de Sofer (buldoexcavator) -în cadrul
Serviciului Public de Gospodărire Comunală, Compartimentul Administrativ, în cadrul
Primăriei Dămuc, judeţul Neamţ

1. Legea nr.215/2001(r), cu completarile si modificarile ulterioare, privind
administratia publica locala;
2. Legea nr.53/2003 modificata prin Legea nr 40/2011 privind Codul Muncii;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;
4. HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea O.U.G
nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.
5. OUG Nr. 195 Republicată*) din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe
drumurile publice

6. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata.

Primar,
Covasan Anton

Consilier resurse umane
Găină Maria

