
j  
 
 
 

ANUNT 
 

 
Primaria orasului Strehaia organizeaza concurs pentru ocuparea unui 

post de sef echipa in cadrul Serviciului Public de Intretinere si 
Gospodarire Locala. 

Concursul va consta in 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, proba 
scrisa  si interviul. 

Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere: in termen de 10 
zile lucratoare de la publicarea in Monitorul Oficial. 

Institutia la care se depun dosarele: Primaria orasului Strehaia. 
Data sustinerii probei scrise: 07.02.2017, ora 10.00 
Data sustinerii interviului : la o data comunicata ulterior, dupa 

solutionarea eventualelor contestatii 
Conditiile de participare la concursul  de ocupare a postului de sef 

echipa in cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Locala: 
candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din  HG nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare  a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar platiti din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conditii specifice: 
- studii absolvite : scoala postliceala tehnica in domeniul constructiilor 

ori  mecanica sau scoala de maistri absolvita in domeniul tehnic: 
constructii ori mecanica; 

- vechime in munca cu incadrare specifica studiilor  : minim 5 ani 
Dosarele de inscriere vor cuprinde: 
- cerere de inscriere a concurs adresata primarului orasului Strehaia; 
- copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste 

identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care 

atesta efectuarea unor specializari; 
-  copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste 

vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate; 
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- cazierul judiciar ( acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria 
raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu 
functia pentru care candideaza, cu obligatia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii 
concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a 
fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea 
neemiterii actului administrativ de numire); 

- fisa medicala de angajare eliberata de Medicina Muncii; 
- curriculum vitae. 

 Bibliografia necesara: 
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
2.  Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autoritatile şi institutiile publice ; 
3.  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată,cu modificările si 

completarile ulterioare ; 
4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
5.  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
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