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ANUNŢ
Primăria comunei Corbu, judeţul Olt scoate la concurs 1(un) post vacant – muncitor
Concursul va avea loc în data de 22 decembrie a.c. orele 10,00, la sediul primăriei – proba
scrisă şi în data de 23 decembrie a.c. orele 10,00, la sediul primăriei – interviul.
Cerinţe:
- Permis conducere categoria C;
- studii de specialitate privind conducerea și exploatarea utilajelor grele;
- domiciliul în comuna Corbu;
- vechime în muncă – minimum 2 ani;
- disponibilitate pentru lucru în program prelungit.
Locul şi perioada de înscriere:
Înscrierile se pot face la secretarul comunei – d-na Corina Ciocîrlan, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afişării anunţului
Conţinutul dosarului de concurs:
- cerere de înscriere la concurs adresată primarului;
- copia actului de identitate;
- copia acte studii;
- adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului;
- curriculum vitae;
- documente ce atestă specializarea.
Desfăşurarea concursului:

1.
2.

verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs –
selecţia de dosare – probă eliminatorie;
susţinerea probei de evaluare care va cuprinde: proba scrisă constând în redactarea
unei lucrări pentru testarea cunoştinţelor teoretice, astfel încât să reflecte capacitatea de
analiză şi sinteză a candidaţilor şi interviul care evaluează capacităţile manageriale ale
candidaţilor.

Condiţii de promovare:
- punctajul la proba scrisă : minimum 70 puncte din 100 maximum;
- punctajul de la interviu: minimum 70 puncte din 100 maximum.
Bibliografie:
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 319/2006, legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările
ulterioare.
Informaţii suplimentare la telefon 0249481006, persoană de contact – secretarul localităţii, Corina
Ciocîrlan.

