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ANUNT

primaria comunei Noslac cu sediul in Noslac nr.78, judetul Alba, organizeazd in data

de 4 decembrie 20L2, ora 10,00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de

administrator public .

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor HotdrArii Guvernului nr.

ZS11ZO1L 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 platit din fonduri publice, la sediul Primariei Noslac ai va

consta in redactarea unei lucrbri scrise ,9i interviu, dupd urm5torul calendar:

Primariei Noslac .

probei scrise
Conditiile de pafticiPare sunt:

o candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din

Hot5rdrea Guvernului nr. 28612011 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 platit din

fonduri publice
o studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
o au o vechime in munca de cel putin 2 ani.

Dosarul pentru inscriere la concurs se depune p6nd in data de 3 decembrie 2012

orele 16,00 la Biroul resurse umane 9i gestiunea funcliilor publice din cadrul Primariei Noslac

9i trebuie sd con!in}, in mod obligatoriu, urmitoarele documente:
1. Cererea de inscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii 9i ale altor acte care atest6 efectuarea unor

sPecializbri;
4. Copia carnetului de muncb sau, dup5 cazt o adeverin!5 care sE ateste vechimea in

munc[ si dupd caz,in specialitatea studiilor necesare ocup5rii postului;

5. Cazierul judiciar;
6. Adeverin,t5 care sE ateste starea de sbnbtate corespunz5toare, eliberatd cu cel

mult 6 luni anterior derulSrii concursului de citre medicul de familie al

candidatului sau de cStre unitilile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae.
Copiile de pe actele previzute mai sus se prezinti insolite de documentele originale

sau copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul de c5tre

secretarul comisiei de concurs.
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