ROMANTA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CREACA
PRJMAR
Nr. ..449.. dinO6.O1 .2015
ANUNT
PRIMARIA COMUNEI CREACA
organizeaza in data de 09.02.20 1 5 , concurs pentru ocuparea f.inctiei contractuale de
executie vacante de paza in cadrul Compartimentului .Administrativ si Gospodaresc aI
aparatului de specialitate al Primarului comunei Creaca
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 de zile lucratoare de la
data publicarii anuntului in presa, respectiv incepand cu data de 08.0 1 .20 1 5-2 1 .0 1 .20 1 5 la
sediul Primariei comunei Creaca.
Conditiile de Darticipare
a) are cetatenia romana , cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
de adeverintei medicale eliberate 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 Ia concurs
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infiactiuni contra umanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuireajustitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea finctiei publice, cu exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea;
- Conditii specifice nrivind ocuparea postului
-conditii de studii : studii medii absolvite
- atestat profesional agent paza si protectie , potrivit legii
- abilitati de comunicare
Probascrisa: 09.02.2015 ora 10°°
Probaorala: 12.02.2015 ora 10°°
Documente necesare -dosar dc inscrierc:
- copia actului de identitate;
- cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;

- copiile diplornelor de studii şi ale altor acte care atest ă efectuarea unor specializ ări, precum
si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de
autoritatea sau institutia publica;
- copia carnetului de rnunc ă sau, dup ă caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în munc ă ,
sau in specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa
il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- adeverinţă medicala care s ă ateste starea de s ănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate
Copiile de pe actele prevăzutc mai sus se prezintă înso ţite de documentelc
originalc, care se eertifieă pcntru conformitatea eu originalul de eătre secretariatul
comisiei dc concurs, sau în eopii legalizatc.
Bibliografia:
1. Legea nr. 2 1 5/200 1 - privind administratia publica locala - republicata cu complectarile
si modificarile ulterioare
2. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice
3. Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, republicata cu cornplectarile si rnodificarile ulterioare;
4. H.G. nr. 301/2012 pentm aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor , republicata
cu complectarile si modificarile ulterioare
5. Legea nr. 307/2006 privimd apararea impotriva incendiilor, cu cu complectarile si
modificarile ulterioare.
Relatii suplimetare se pot obtine Ia nr. de telefon: 0260-646509,

0260-646557.

