ANUNŢ !!!
PRIMARIA COMUNEI STROESTI

cu sediul în localitatea STROESTI

judeţul VALCEA organizează concurs pe perioada nedeterminata pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de:
- INSTALATOR, 1 post la Serviciul alimentare cu apa- conform HG
286/23.03.2011;
- CITITOR (INCASATOR) , 1 post la Serviciul alimentare cu apa - conform
HG 286/23.03.2011;
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 14.03.2018, ora 10.00;
- Interviul, data si ora vor fi anuntate ulterior de presedintele comisiei;
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
INSTALATOR:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;
- vechime in munca necesara ocuparii postului – minim 1 an;
- apt din punct de vedere fizic si medical pentru activitati de intretinere si
reparatii.
CITITOR (INCASATOR) :
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;
- fara vechime ;

ACTE NECESARE INSCRIERE CONCURS :
- formular de inscriere;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte
care atesta efectuarea unor specializari;
- copia carnetului de munca, conforma cu originalul sau dupa caz o
adeverinta care sa ateste vechime in munca;

- cazier judiciar;
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- curriculum vitae ;
BIBLIOGRAFIE INSTALATOR:
- Legea nr. 477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
- Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de

aplicare;

- Ordin nr. 818/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ
privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor”;
BIBLIOGRAFIE – CITITOR (INCASATOR) :
- Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
- Decret nr. 209/1976 al operatorului de casa;
- Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor,
constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor
agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul PRIMARIEI STROESTI.
Relaţii suplimentare la sediul: PRIMARIEI STROESTI, persoană
de contact: NISTOR SIMONA ELEONORA, telefon: 0250 866 178.
PRIMAR,
CIOLACU TOMA

