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PRIMARIA COMUNEI OCMTA
JTTDETUL DAMBOVITA
ANUNTA
func{iei de
pen-tru
Organizarea in data de 27.04.2017 la sediul sdu, a concursului
-clpareq
cultural
camifiului
in cadrul
executie in regim contractual de Referent cultural {ebutant

cadrul
I
Ocnita si a unei functii de executie in regim contractual de Muncitor -in
Comunala
Serviciului Gospodarire
postului de referent cultural sunt:
ocuparea
condiliile specificepentru
-studii medii cu diploma de bacalaureat
Condiliite specifice pentru ocuparea postului de muncitor I sunt:
-studii generale
Condiliite generale: pentru ocuparea celor
ipa persoanele care indeplinesc
La concursul pentru ocuparea unui p
nt' 28612011 pentru aprobarea
din An
g
Post vacant sau
d stabili
are in grade sau
e
or func{
ugetar plitit din
trepte profesionale imediat superioare a perso i
fonduri publice.
orele 1000iar interviul se va
Proba scrisd a concursului va avea loc in data de 27.04.2017,
stabili ulterior,
concurs in
in vederea ParticiPdrii si inscrierii la concurs, candidalii depun dosarul de
in
respectiv
(06.04.2017),
termen de l0 zile lucrdtoare de la data publicSrii/afigarii anunfului
joi
08'00
intre orele
pdnd
perioada 06.04.2017'20 -04.2017, dupd urmdtorul program: de luni
:
acte
urmdtoarele
16.00 9i vineri intre orele 08.30 - 14.00, care va cuprinde
l.cererea de irascriere ;
potrivit legii, dupd caz;
2.copraactului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea,
atestd efectuarea unor
:.copiite documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care
condifiilor specifice ale
specializ6ri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea
postului solicitate de autoritatea sau institulia publicd;
in meserie ;iisau
4.carnetul de muncl sau, dupd caz, adeverinlele care atest[ vechimea in munc[,
in specialitatea studiilor, in copie;
penale care s1-l
S.cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente
fac[ incompatibil cu funcfia pentru care candideazd;
cu cel mult 6
6. adeverinld medical6 care sd ateste starea de s[ndtate corespunzdtoare eliberatd
sau de cdtre
luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului

unitetile sanita,re abilitate confine, in clar, numdrul, data, numele emitentului gi calitatea acestuia"
in formatul standard stabilit de Ministerul SAnAtAtii.
7. curriculum vitae
incaztl in care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are antecedente
penale' in cazal in care este declarat admis la selecfia dosarelor, acesta are obligafia de a
complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu p6,nd, la data de
sfbgurdrii primei probe a concursului.
Actele necesare depunerii dosarului vor fi prezentate si in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea. Nu se accepta depunerea de dosare incomplete.
Formularullcererea de inscriere se pune la dispozilie candidaJilor prin secretariatul comisiei
de concurs din cadrul Primariei comunei Ocnita
Condiliile de participare la concurs gi bibliografia se afi;eazE la sediul Primdriei comunei
Ocnita.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei comunei OCNITA. la secretarul
com{siei de concurs date de contact tel.0245/680208

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului vacant de referent cultural-debutant din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ocnifa
I

l.Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile

gi

complet[rile ulterioare;
2.Legea nr. 5312003 - Codul Muncii, republicati, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare respectiv Capitolul VI -Contractul individual de munca pe durata determinata
3.Legeanr.477/2004 privind Codul de conduitd a personalului contractual din autoritalile
pi instituliile publice;
4.Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. 118/2006, privind infiinfarea, organizarea gi
desfbgurarea activitdtii agezdmintelor culturale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
5.Ordonanta nr.51 din 11 august 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a
programelor si proiectelor culturale - acitalizata;
6. Ordin Ministerului Culturii gi Cultelor nr.219312004, pentru aprobarea regulamentului
cadru de organizare gi funclionare a agezAmintelor culturale;
7. Ordinul Ministerului Culturii gi Patrimoniului Nafional nr. 47111990, pentru aprobarea
Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activitlfi artistice gi
distractive la care se percep tarife de intrare;

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului vacant de muncitor f din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ocnita
l.Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile gi
' completdrile ulterioare;
2.Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,respectiv Cap. II Executarea contractului individual de munca si Cap.III Modificarea
contractului individul de munca.
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduitd a
lului contractual din autoritdtile
gi instituliile publice;

