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ANUNŢ 

Primaria Oraşului Brcz01. juderul VAicea, organizează eonc:urs de r<crutaro pentru 
O<Up<U'C8 funcrid publice de execurie \'neante de referent, clasa III, Jl'8d profaional superior din 
cadrul Compartimentului Autoritate Tut~l:ll'ă, Asislenţâ Socială ~i Asistcn1ll MedicalA in data de 
27.06.2017, ora 10.00 proba scrisă şi in 29.06.2017 oro 12.00 intcn lUI. 

Dosarele de inscriere la concurş se pot depune in termen de 20 tite de Ja data publicării 
anuntului in Monitorul Oficial al Ron'l6nici Panea a 111-a. la .sediul Prin'lăriei Oraş Brezoi, 
rosllCCiiv in perioada 25.05.2017·13.06.2017 ora 16.00. 

l)osarul de înscriere In concw·s trebuie se\ c<>nlină in mod obligntoriu documentele 
prcvnzutc la t111.49 din H.G. nr.61112008 cu modificările şi completlirilc tlhcrioarc: 

a)fonnularul de inscriere prevăzut conlbnn legjslalici in vigoare: 
b}copia actului de identitate. prc.-cum si copii după ceriticatul de naştere şi după 

certificatul de cmtorie~ 
c)oopiilc diplomclor de studii şi ole nltor nctc care atcstii efectuarea unor specializări; 
d)copia camerului de muncă S3U. după caz., o adeveriOiă ean: Să ateste \'tchimea in muncii 

~i . dup.l ea.t. in ~-pccialitalca studiilor neccsart: ocupârii functiei publice: 
e)c:WeruJ judiciar; 
f)3de"erin~ care Să ateste starea de s!tniitate corespunztiloarc. eliberată cu cel mull 6 Juni 

BtUcrior derulârii concursului de cGtl'e medicul de familie al candidlltului snu de către unităli 
saniwrc abilitate; 

g)declata\Îil pe propriei râ:spundcre sau adeverînţa ~.:are s.ă ulcstc el\ nu a desfăşumt 
activitA~i d~ poli,ic politică: 

h}cun·icuhun vitae; 
AdeverillJa care at':~tt1 :Uarcu de sănătate conţine. in dar. nunttlnal. data. nmnele 

emitentului şi calitatea uccstuin. in fomuuul stnnd.atd slabilit de Ministcnal San!t3tii Publice; 
Copiile de pe actele solicitate se prezintă in copii legalizate sau insotite de documentele 

originale. care se eerifică p:ntru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 

Fonnularul de înscriere se pune la dispoziţia candida\Hor prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul institu\iei publice org.anizatoare a concursului. 

Condi\ii de panicipare Ja concurs: 
·îndeplinirea conditiiiOI' gencmle prevAl.ule la art.54 din Legl.!n 111'.188/1999. rcpubl icată. 

molicutn şi completati'\; 
a )are cetâ\enia romilnă şi don"'iciliul in Ro•nânia; 
b)cunoaştc limba românn., scris şi \'Orbit; 
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d};lre capacitate deplină de exen:iJito: 



t).ve o sta.re de sănătate corcspun?.Atoan: functiei publice pentru cun: candidează, atestaLl 
pe bazA de examen medical de specioh1o1e: 

!)îndeplineşte conditiile de >!Udii pre\'iZUie de lege penlro rullCiiO publiCă; 
l)indeplineşte. condiliilc s:pcc:ifice pe111ro ocuparea func,iei publice; 
h)nu n fosl condamnatA pen1ru S4vArşirca unei infra.cţiuni contrn unltmi11'1lii. contra statului 

sou con1a tlutorită1ii ~ infractiuni de oor11ptic şi de serviciu. illfrac,i\lni core impiedieă înfăptuirea 
j wHi(ici. infractiuni de fals ori a unei infroc,imli siivârŞite cu intcn1ie con: ar ft1cc~o incompatibillS 
tu cxcrcilore func\ iei publice; 

i)nu a IOst dcstituită dinlr-o func,ic publică sau nu i~a incetat comracntl individual de 
munca J.X!nln• motive disciplinare in ultimii 1 ani: 

j)nu a destlşurat aclivitatc de poliţie politich. aStfel cum este definită prin lege. 
Conditii specific:<: : 
·Studii medii liceale. finalitnh: cu diplomă de bacalaureat; 
·V«hime in SpeCialitatea studiilor n~ exercitării funcJtei publice : minimum 9 3Jti; 
-cunoşlinl< operare PC· nhel de bJtJ 

Cnlendaml de desfăşumre o COIICursului: 
-:~elcc( in dosaJ'elor·l 6 iunie 201 7: 
·J)I'Ohtl sc.riSă·27 iunie 2017. 01'1'1 1 0.00~ 
-int.Jrviul· 29 iunie 2017, oro 12.00; 

Relatii suplimentare la lclcfon 0250778240 



PrimAria Oraşului Hrezoi 
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