ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BLAGESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA Nr.33/12.05.2021
privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul
organizat in data de 03.06.2021 ora 10.00 proba scrisa in vederea ocupării funcţiei vacante de
execuţie, in regim contractual, muncitor calificat-instalator sanitar, la Compartimentul Administrativ
gospodăresc
Chirilă Alee - Primarul comunei Blagesti, judeţul Vaslui
Luând în considerare:
- Anunţul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IlI-a, în data de 11.05.2021
In temeiul dispoziţiilor:
-prevederile H.C.L al comunei Blagesti nr. 14/10.05.2021 privind aprobarea organigramei si statului
de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Blagesti;
- art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,modificata prin H.G nr.1027/2014
- art. II din legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/ 2020 privind unele
masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19
- in temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) art. 196 alin. (1) lit. b), art. 243 alin. (1) lit. (a),
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare .
DISPUN:
Art.l. Se aproba organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat instalator sanitar, post contractual pe perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului
administrativ, in data de 03.06.2021. ora 10.00 - proba scrisă .
Art. 2 - Se numeşte comisia de concurs în următoarea componenţă:
PREŞEDINTE : Panica Bogdan-secretar general, Primăria comunei Blagesti
MEMBRLPopa Maricica inspector asistent Comp. Asistenta socială
Buta Lenuta-inspector principal Comp.Agricol
SECRETAR COMISIE:Chiriac Daniela-referent cultura.
Art. 3 - Se numeşte comisia de soluţionarea a contestaţiilor in următoarea componenta;
PRESEDlNTE:Pascanu Sorinel-referent Ilfsuperior , Comp.Contabilitate
MEMBRI: Oatu Iustina-consilier primar comuna Blagesti
Sava Catalin-personal contractual.
SECRETAR COMISIE: Chiriac Daniela- referent cultura.
Art. 4 - Atribuţiile comisiilor sunt cele prevăzute de H.G. nr. 611/2008- pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările si completările
ulterioare.
Art. 5 Bibliografia propusa pentru concursul de examinare este prevăzuta în anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 6. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului comunei,
instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate.
Dată astăzi 12.05.2021
Primarul comunei Blăgeşti,
Avizat pentru legalitate,
Chirilă Alee

Secretar general al comunei,
Panica Bogdan

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 33/2021

Tematica, actele necesare şi condiţiile de participare la concurs
1. Condiţiile generale de participare la examen
Pehtru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale sunt:
-Studii: minim studii medii absolvite cu diplomă în specialitatea electromecanică.
- Vechime în specialitatea studiilor: nu este obligatorie.
-Certificat de calificare pentru meseria de instalator sanitar.
-Domiciliul stabil pe raza comunei Blăgeşti, jud. Vaslui.
-Posibilitatea de deplasare la intervenţii în afara orarului de lucru.
3. Concursul se va organiza conform următorului calendar:
-Termenul limită pentru depunerea dosarelor-24 mai 2021, ora 14:00,;
- Proba scrisă în data de 03.06.2021 ora 10 ,
- Proba practică în data de 04.06.2021, ora ora 10
4. Acte necesare înscrierii la concurs
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;
5. Bibliografie
1. Constituţia României, republicată
2. Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizată;
3. Legea 53/2003 privind Codul muncii.

