ROMA IA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMU EI SPI E I
r. 1129/21.06.2017
Str. Principala Alunisu, nr. 85, telefon /fax 0249/469609 e-mail primaria_spineni@yahoo.com

ANUNŢ
Primăria comunei Spineni, județul Olt organizează concurs pentru ocuparea posturilor
vacante in data de 17.07.2017
CO DIŢII GE ERALE DE PARTICIPARE
Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286 din 23
martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, si anume:
a) are cetăţenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaşte limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritarii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar faceo incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
CO DIŢII DE DESFĂŞURARE A CO CURSULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării/publicării anunţului.
2. Selecţia dosarelor de înscriere - 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere
3. Data probei scrise
- 17.07.2017
4. Data probei de interviu
- maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise( se va afisa o data cu rezultatele probei scrise)
5. Ora şi locul desfăşurării probelor –Sediul Primăriei comunei Spineni, județul Olt, din str.
Principală Alunișu, nr.85, orele
Proba scrisă
- ora 10,00

I. Criterii specifice postului - personal contractual - perioada nedeterminata – de şofer
microbuz şcolar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Spineni,
județul Olt
1.
studii cel puţin medii;
2.
permis de conducere categoriile B, C, si D;
3.
atestat transport persoane;
4.
vechime minimă şofer categoria D – 5 ani;
II. Criterii specifice postului - personal contractual – perioada nedeterminata - Şofer
PSI din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Spineni, județul Olt
1.
studii cel puţin medii;
2.
permis de conducere categoriile B, C, E;
3.
vechime minimă şofer categoria C, E – 5 ani;
IV. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE Î SCRIERE
LA CO CURS
1. cerere de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul
per salariat din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de 01.01.2011;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
7. declarația pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică;
8. curriculum vitae.
9. permis de conducere
10. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii;
În cazul documentului prevăzut la punctul (5), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale
în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

BIBLIOGRAFIE Şofer microbuz şcolar este următoarea:
1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Cap. II, Secțiunea a 2-a, și Cap. III;
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare – Art.3;
3. OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
4. HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 195/2002
BIBLIOGRAFIE Şofer PSI, este următoarea:
1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Cap. II, Secțiunea a 2-a, și Cap. III;
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare – Art.3;
3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare – Cap. II, Secțiunea a 2-a, Secțiunea a 6-a Art. 22, Secțiunea a 8-a;
4. OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
La aceste acte normative se vor avea in vedere toate modificările si completările ulterioare.

VI. RELAŢII SUPLIME TARE
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comunei Spineni, judeţul Olt telefon
0758056645, 0249469609”
PRIMAR,
SARPAU DA UT

