PRIMARIA COMUNEI FORASTI
JUDETUL SUCEAVA
NR. 4873 DIN 29 . 11. 2013
Cod fiscal 4326809

ANUNT
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi
vacante in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Forasti, judetul Suceava
Avand in vedere Avizul favorabil al Guvernului nr. MDRAP – 85.042 /
22.10.2013, se organizeaza concurs la data de 20 ianuarie 2014, ora 10.00- proba
scrisă si în data de 22 ianuarie 2014 , ora14.00 - interviul, pentru ocuparea unui
post vacant de muncitor calificat, treapta I, personal contractual, studii medii,
in cadrul Serviciului public de salubrizare .
Avand in vedere prevederile art. 5 alin.(1) din OUG 77/ 26.06.2013 pentru
stabilirea unor mãsuri privind asigurarea functionalitãtii administratiei publice locale,
a numãrului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritãtile publice
din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
conform principiului ,,unu la unu “ se organizeaza concurs la data de 21 ianuarie
2014, ora 10.00- proba scrisă si în data de 23 ianuarie 2014 , ora14.00 - interviul,
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, treapta I, personal
contractual, studii medii, in cadrul Serviciului public de salubrizare .
Avand in vedere prevederile art. 5 alin.(1) din OUG 77/ 26.06.2013 pentru
stabilirea unor mãsuri privind asigurarea functionalitãtii administratiei publice locale,
a numãrului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritãtile publice
din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
conform principiului ,,unu la unu “ se organizeaza concurs la data de 22 ianuarie
2014, ora 10.00- proba scrisă si în data de 24 ianuarie 2014 , ora14.00 - interviul,

pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, treapta I, personal
contractual, studii medii, in cadrul Compartimentului deservire .

Documente solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãtii sau institutiei
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit
legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã
efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor
specifice;
d) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã
care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;
f) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al
candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfãsurarea concursului.
Adeverinta care atestã starea de sãnãtate contine, în clar, numãrul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãtii.
În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la
selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria rãspundere cã nu
are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãsurãrii primei probe a concursului.

Actele prevãzute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si în original în
vederea verificãrii conformitãtii copiilor cu acestea.

Pentru dosarul de concurs actele se pot depune pana la data de : 13. 12.
2013 la sediul primariei comunei Forasti, judetul Suceava .

Conditii generale necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
a) are cetãtenia românã si domiciliul în România;
b) cunoaste limba românã, scris si vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exercitiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare
abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii,
contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei,
cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat
referitoare la studiile necesare : electrician si izolator termic .

Tipul probelor: proba scrisa si interviul .
Locul desfasurarii probelor : sediul primariei comunei Forasti .

Bibliografie :
1. Constitutia Romaniei .
2. Legea 477/ 08.11.2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din
autoritãtile si institutiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare .
3. Legea 215 / 23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare .
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