A N U N Ţ
În condiţiile prevăzute de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr.
1027/2014, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție
vacante de șofer microbuz din Compartimentul Învățământ al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al
Primarului Municipiului Giurgiu ce va avea loc pe data de 29 august 2019 .
Condiții pentru ocuparea funcției contractuale de șofer microbuz
- studii: minim 10 clase absolvite
- vechime în specialitate de șofer/conducător auto : minim 5 ani
- permis de conducere categoria D – minim 2 ani vechime
- atestat conducător auto transport public persoane
- cunoștințe minime de mecanică auto
Concursul va avea loc pe data de 29 august 2019 ora 10
Primăriei Municipiului Giurgiu din şos. Bucureşti nr. 49-51.

00

proba scrisă și 3 septembrie 2019 interviul, la sediul

Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului în Monitorul Oficial partea a
III-a. ( în perioada 06 august 2019 – 20 august 2019).
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, documentele necesare și bibliografia se pot
obține de pe pagina de internet www.primariagiurgiu.ro a Primăriei Municipiului Giurgiu sau la sediul din Str. București
nr. 49-51, la telefon 0246213587 – int. 138, fax. 0246215405 ; adresa de email : resurseumane@primariagiurgiu.ro .
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
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,
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
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;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Bibliografia pentru ocuparea funcției de șofer microbuz din cadrul Compartimentului Învățământ al Direcției
Tehnice va fi următoarea :
 O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ următoarele :
- partea III Administrația publică locală ( art. 75 – 248)
- (art. 430, 432, 433, 434, 437, 437, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449)
- Cap. V - Managementul personalului contractual din administrația public și gestiunea raporturilor
juridice din Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice)
 O.U.G. nr. 195/2002R privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
 HOTĂRÂRE nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța nr. 37/ 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere,
pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora, cu modificările și completările ulterioare

Depunere dosar : 6 august 2019 – 20 august 2019
Selecție dosar: 21- 22 august 2019
PROBA SCRISĂ : 29 AUGUST 2019 ora 1000
INTERVIUL : 3 SEPTEMBRIE 2019

