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NR. 6984 /04.09.2015
post vacant Șofer gr.I

ANUNȚ
Primăria orașului Miercurea Sibiului organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă în cadrul
Compartimentului administrativ al orașului Miercurea Sibiului pe perioadă
nedeterminată.
A..Condiții de desfășurare a concursului;
1. Concursul se va desfășura , în data de 01 octombrie 2015 proba
scrisă ora 12.00 și data de 06 octombrie 2015 interviu ora 12.00, în sala de
ședințe a Consiliului Local al Orașului Miercurea Sibiului.
2. Data limită de depunere a dosarelor este 24 septembrie 2015 ora
14.00, la secretarul comisiei de concurs compartimentul resurse umane.
3. Selecția dosarelor va avea loc în data de 28 septembrie 2015 ora
12.00
B. Condiții de participare la concurs : poate ocupa un post vacant
persoana care îndeplinește următoarele condiții:
1.Îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării
profesiei în România;
2. Studii minim gimnaziale ;
3. Cunoaște limba română scris și vorbit;
4. Are vârsta de minim 18 ani împliniți;
5. Are capacitate deplină de exercițiu;
6.Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate;

7. Aviz medical de la medicul de Medicina Muncii;
8. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului ori contra autorității;
9.Posesor permis conducere categ.B,C,E;
10. Vechime în profesia de șofer minim 3 ani,
11. Posesor atestat valabil transport marfă;
12. Cunoștințe generale( mecanice și electrice) despre automobile.
C. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
1. Cerere tip de înscriere;
2. Copie după cartea de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice;
4.Cazier judiciar;
5.Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o
adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea
studiilor;
6.Adeverință medicală care să ateste starea corespunzătoare pentru a
participa la concurs;
7.Curiculum vitae;
8.Recomandare de la ultimul loc de muncă.
Actele prevăzute la dosarul de înscriere vor fi prezentate și în original în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

șofer gr.I

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului vacant de
cu studii gimnaziale

1.Legea nr.215/2001-Legea administrației publice locale cu modificările și
completările ulterioare;
2.OUG.nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr.319/2006-Legea securității și sănătății în muncă , republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

