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ANUNT
Primaria comunei Todiresti , judetul Vaslui , organizeaza concurs pentru
ocuparea posturilor de personal contractual in cadrul Serviciului Public de
Gospodarire comunla din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Todiresti , judetul Vaslui , pentru urmatoarele posturi :
1. Muncitor calificat , treapta profesionala I ;
Concursul va avea loc la sediul administrativ teritorial al comunei Todiresti ,
judetul Vaslui , constand in proba practica care va avea loc in data de 19 iunie
2014 , ora 10 , 00 si interviul care va avea loc in data de 20.06.2014 ora 10,00.
Conditiile specifice pentru participarea la concurs sunt :
‐ Certificat de calificare in meseria de tractorist ;
‐ Cunostinte de mecanica intretinere utilaje tip si carnet categ. B ;
‐ Vechime in specialitate – minim 15 ani .
2. Muncitor calificat , treapta profesionala I ;
Concursul va avea loc la sediul administrativ teritorial al comunei Todiresti ,
judetul Vaslui , constand in proba practica care va avea loc in data de 19 iunie
2014 , ora 10 , 00 si interviul care va avea loc in data de 20.06.2014 ora 11,00.
Conditiile specifice pentru participarea la concurs sunt :
‐ Absolvent al cursurilor de liceu cu diploma de bacalaureat ;
‐ Certificat de calificare in meseria de sofer categ. C+E cu toate atestatele –
transport marfa si cunostinte de mecanica ;
Dosarele de insrciere se pot depune la Registratura institutiei , pana la data de
03.06.2014 , ora 16,00 . Relatii suplimentare se pot obtine de la secretariat si de
la nr. tel . 0235/459.208 ; 0235/459.208 int. 11 .

PRIMAR,
Petrica Simiuc
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BIBLIOGRAFIE
Privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de personal
contractual – muncitor calificat in cadrul Serviciului Public de gospodarire comunala
din aparatul de specialitate al primarului comunei Todiresti , judetul Vaslui

1. Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
2. Legea nr. 319/ 2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu
modificarile si completarile ulterioare ;
3. Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor cu
modificarile si completarile ulterioare.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA TODIRESTI
PRIMĂRIA
Telefon: 0235/459208
Fax: 0235/459189 e-mail: primariatodiresti2006@yahoo.com
Nr. 3240 din 19.05.2014 .
______________________________________________________________________________

ACTE NECESARE
Pentru dosarul de inscriere pentru concursul organizat pentru ocuparea postului
vacant de personal contractual – muncitor calificat in cadrul Serviciului Public de
gospodarire comunala din aparatul de specialitate al primarului comunei Todiresti ,
judetul Vaslui

a) cerere de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate ;
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, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
g) curriculum vitae;
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 lit. e), 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.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
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ANUNT
Primaria comunei Todiresti , judetul Vaslui , organizeaza concurs pentru
ocuparea a doua posturi de personal contractual – tractorist si sofer categ.C+E in
cadrul Serviciului Public de Gospodarire comunala din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Todiresti , judetul Vaslui , in data de
19.06.2014 orele 10,00 proba practica si interviul in data de 20.06.2014 orele
10,00 .
Dosarele de insrciere se pot depune la Registratura institutiei , pana la data
de 03.06.2014 , ora 16,00 . Relatii suplimentare se pot obtine de la secretariat si
de la nr. tel . 0235/459.208 ; 0235/459.208 int. 11 .

PRIMAR,
Petrica Simiuc

