
 

PRIMĂRIA COMUNEI GARLA MARE 

JUDETUL MEHEDINŢI 

Nr.    284     / 25.01.2021 

ANUNŢ 

 
Primaria Garla Mare, judeţul Mehedinţi, organizează concurs pentru  ocuparea pe perioada determinata a 

postului  contractual vacant de : 

-muncitor calificat IV- din cadrul compartimentului administrativ gospodaresc 

 

      Probele stabilite pentru concurs: a) selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisã; c) interviul. Se pot 

prezenta la urmãtoarea probã numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentã. 

 

       Concursul se va organiza la sediul primăriei astfel:  

   

- proba scrisă : 26.02.2021 orele 10,00  

- interviul:        02.03.2021 orele 12,00. 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

 

        Studii medii 

          Vechime- minim 3 ani  

 

Dosarele de concurs se depun de candidaţi la sediul Primăriei comunei Garla Mare în termen de 10 

de zile de la data afisarii anuntului. Mai multe informaţii la sediul primăriei şi la numărul de telefon 

0252/393012. Dosarele de concurs vor conţine în mod obligatoriu: 

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;    

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică;   

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

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 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;   
 

 

Bibliografia constă în următoarele acte normative: 

 
1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU 

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, - Cap.IV - Obligațiile lucrătorilor;  

2.OUG NR.57 / 2019 – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ  

3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” 

(ART.247 – ART.252)  

 

 
          Primar, 

    Baicu Dumitru 

 




