PRIMARIA COMUNEI COSTULENI
JUDETUL IA$I
Nr. 3956 din27.08.2014

ANUNT
PRIMARIA COMUNEI COSTULENI
Organizeaza concurs/ examen pentru ocuparea postului vacant de guard din cadrul
Compartimentului de pazl gi gospodlrire comunali
Concursul/ examenul pentru ocuparea postului vacant de guad se organizeaza la
sediul Primariei comunei Costuleni in datade 9.10.2014,ora 11.00 proba scrisa si in
data de 10.10.2014 ora 11.00 interviu.
Candidatii pot depune dosarele de concurs pdni la data de 11.09.2014 ora 16.00
la sediul Primlriei comunei Costuleni, judeful Iaqi - birou secretar (Persoan5 de contact :
Anchidim Loredana Manuela ,tel.0728931228) .
Dosarele de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele
prevazute la art 6 din HG nr 28612011 :
- cerere de inscriere la concurs ;
- copia actului de identitate ;
- copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi a altor acte care atestl efectuarea
unor specializdri;
- copie carnet munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca, ;
- cazier judiciar ; ,'
- adeverinta medicala ;
- cuniculum vitae.
Conditii generale pentru ocuparea postului de guard:
- are cet[(enih romdnl qi domiciliul in Rom6nia;
- cunoagte limba romdn6, scris gi vorbit;
- are v6rsta de cel pufin l8 ani ;
- are o stare de s6ndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd
pe baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit5lile sanitare
abilitate;
-nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvirgirea unei infrac{iuni contra
umanitIlii, contra statului ori contra autoritEtii, de serviciu sau in legdturi cu serviciul,
care impiedici infrptuirea justi{iei, de fals ori a unor fapte de corup{ie sau a unei
infracfiuni sdvdrqite cu inten{ie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea func{iei, cu
excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specilice pentru ocuparea postului de guard:
- studii generale ;
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ANEXA
la anun[ul privind organizeazaconcursului/ examenului pentru ocuparea postului vacant
de guard din cadrul Compartimentului depazLpi gospod6rire comunalI
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