ANUNT
Primăria Comunei Ivănești, județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de executie de :
‐

Referent Compartiment Cămin Cultural din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ivăneşti, judeţul Vaslui.

Dosarul de concurs va cuprinde:
‐ cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;
‐ copia actului de identitate;
‐ copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale
postului;
‐ carnetul de muncă ,sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă,in meserie
si / sau in specialitatea studiilor, în copie;
‐cazierul judiciar;
‐adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
‐curriculum vitae;
Condiţii de participare:
a) Condiții generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul ‐ cadru anexă la H.G. nr.
286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunzător funcțiilor contractuale;
‐studii: medii liceale;
‐vechime: ‐
b) Condiţii specifice : Nu este cazul
Data, ora și locul desfășurării concursului :
‐ 10.07.2019 ,ora 10,00 ‐ proba scrisă la sediul Primăriei Ivaneşti
‐ 12.07.2019, ora 12,00 – interviul la sediul Primăriei Ivaneşti.
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv pana la data de 24.06.2019,orele 16.00.
Selectia dosarelor : 26.06.2019

Bibliografia pentru concurs va fi următoarea :
1. Constituţia României‐Titlul III Cap.V
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. O.U.G. nr.118/2006, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii
asezamintelor culturale aprobata prin Legea nr.143/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5. Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr.2193/2004 pentru aprobarea
regulamentului cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale;
6. Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr.471/1990 pentru aprobarea
Normelor cu privire la organozarea spectacolelor, concertelor, a altor activitati artistice si
distractive la care se percep tarife de intrare;
7. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu,
candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data afișării rezultatelor.
Relaţii suplimentare la telefon : 0235/340506 sau la sediul Primăriei comunei Ivanesti,
judeţul Vaslui.

