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Nr. 1443/17.05.2021

ANUNŢ
Primaria comunei Negrilești ,judeţul Bistriţa-Năsăud,organizează în data de 11
iunie 2021 concurs de ocupare a unui post de executie personal contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Negrilesti, după cum urmează :
–muncitor calificat ( Buldoexcavatorist,tractorist) - în cadrul Compartimentul
Situatii de urgenta, gospodarare si intretinere;
Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, facem următoarele precizări:
I. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarului este de 31 .05. 2021 ora 12,00 ;
- instituţia publică la care se depune dosarul de înscriere al candidaţilor este
Primăria comunei Negrilești, nr.494, judeţul Bistriţa-Năsăud, la secretariatul instituţiei .
II.Dosarul trebuie să conţină:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate ;
c)copii acte de stare civilă;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă,;
e) cazierul judiciar ;
f) 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;
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
III. Conditii de participare la concurs:
-certificate de absolvire (Curs buldoexcavatorist sau similar );
-studii generale sau medii absolvite cu diplomă;
- nu se solicită vechime în muncă;
-domiciliul în comuna Negrilesti;
-permis categoría B;
-fara antecedente penale;
-stare de sănătate bună;

IV.Tipul probelor :
-selectia dosarelor in data de 3 iunie 2021
-proba scrisa la sediul primariei comunei Negrilesti nr.494 in data de 11 iunie 2021 ora 10,00;
-proba practica la sediul primariei comunei Negrilesti nr. 494 în data de 14 iunie 2021 ora
9,00;
V. Bibliografia de concurs : Anexa nr.1.
Relatii suplimentare se pot obtine de la secretarul comunei Negrilesti nr.tel.0263/344820.

PRIMAR,
Costin Dumitru

ANEXA nr.1

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA
pentru ocuparea postului de muncitor ( Buldoexcavatorist,tractorist )

1.- Legea nr.53/2003-Codul muncii ,republicată cu modificările şi
completările ulterioare -Titlul II ( art 10 la art 110)
2.-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi
completările ulterioare partea .III.( art 75- art 283)
3.- O.U.G nr.195/2002 republicată,privind circulaţia pe drumurile publice.
4.- Hotărârea 1391/2006,hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice.

PRIMAR,
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PROCES-VERBAL DE AFISAJ

INCHEIAT AZI 17.05 .2021 ,CU OCAZIA AFISARII LA SEDIUL COMUNEI
NEGRILESTI, A ANUNTULUI CU PRIVIRE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI
POST PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI NEGRILESTI .

SECRETAR GENERAL U.A.T.,
MUREȘAN DĂNUȚA-DOMNICA

