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                                                    A N U N T  

 

    Primaria comunei Lopadea Noua,cu sediul in Lopadea Noua ,nr. 282,judetul Alba organizeaza in 
data de 25 martie 2015, ora 10,00 concurs pentru ocuparea postului  vacant de Sef formatie  

pompieri,gospodarire comunala,din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

    Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

regulamentului –cadru privind stabilierea 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 comunei Lopadea Noua si va consta in redactarea unei lucrari scrise si interviu, dupa urmatorul 

calendar : 

- lucrarea scrisa va avea loc in data de 25 martie 2015 ,ora 10,00 la sediul primariei. 

- Interviul se va sustine in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 

  Participantii la concurs trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotararea de Guvern nr. 286/2011 

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, 

- studii medii, 

- vechime minima in munca de 2 ani. 

Dosarul pentru inscriere la concurs se depune pana in data de 22 martie 2015 orele 15,00 la secretarul 

comisiei de concurs si trebuie sa contina obligatoriu,urmatoarele documete: 

1. Cererea de inscriere la concurs; 

2. Copia actului de identitate; 

3. Copia permisului de conducere; 

4. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ( curs de calificare 

Mecanic utilaje, curs de calificare inspector protectie civila,conducator mecanic auto) 

5. Copia carmetului de munca sau dupa caz,o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,in 

specialitatea studiilor necesare ocuparii postului postului : 

6. Cazier judiciar; 

7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior 

derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului ; 

8. Curriculum vitae; 

9. Permis de conducere A;B+E;C+E;D+E 

Copiile  de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele sau copii legalizate,pentru a fi 

certificate pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 

       Biblografie si tematica : 

1. Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Constituirea si componenta consiliului local 

- Atributiile consiliului local 

- Functionarea consiliului local 

2. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta,aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 15/2005; 

3. H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind structura 

organizatorica,atributiile,functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de 

urgenta; 

4. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,cu modificarile si completarile ulterioare. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Lopadea Noua, Telefon 0258875245. 

 

                                   PRIMAR, 

           INDREIU  MARIAN CATALIN 


