ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISENI
PRIMAR
Sediul: loc. Criseni nr. 304, județul Sălaj,
e-mail: primaria.criseni@gmail.com
tel / fax: 0260/610480
cod de înregistrare fiscală: 4291565
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CRIȘENI , JUDEȚUL SĂLAJ, cu sediul în comuna Crișeni ,
sat Crișeni , numărul. 304 , județul Sălaj organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de Muncitor calificat(tractorist ruterist) personal contractual
in cadrul
Compartimentului Administrativ Intretinere, situatii de urgenta si protectia muncii,pe perioadă
nedeterminată , în data de 22.11.2018 ora 11,00–proba scrisă; iar in data 26.11.2018 ora
11,00-interviul -la sediul Primăriei comunei Crișeni , Sat Crișeni, numarul 304, Judetul Sălaj .
Se vor respecta condițiile generale stabilite de art. 3 din HG nr.286/2011 modificată și
completată prin HG nr. 1027/2014
Condiții generale de participare la concurs:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
b) cunoaște limba română, scris și vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de exercițiu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitații sanitare abilitate
f) îndeplinesc condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice cerințelor
postului scos la concurs
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
Conditii de participare specifice:
1. studii medii
2. vechime în muncă - minim 10 ani
3. Permis de conducere categoria B, C,D, E,
4. Atestat transport persoane
Actele necesare:
a) cerere de înscriere la concurs adresată primăriei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după
caz;
c) copia documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor documente care atestă
efectuarea unor specializări
d) Carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
Copiile de pe acte se prezinta însoîite de documentele originale care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Crișeni până la data de 14.11.2018
, ora 16.00.
Selecția dosarelor se face în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor.
Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Crișeni, Localitatea Criseni, numărul 304,
Judetul Sălaj sau la numărul de telefon/fax: 0260-610480 - d-l Leca Paul Dan.
PRIMAR
MORAR VASILE-CĂLIN

