ANUNŢ

Având în vedere prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.31
alin(1) din Legea nr.153/2017-Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice , art.1 și 5 din Hotărârea nr.286/2011,modificată și completată cu H.G.
nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea modalității de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare,
Primăria oraşului Chişineu-Criş, județul Arad
organizează la sediul Primăriei orașului Chișineu-Criș în data de 26 IULIE 2022 , concurs pentru
ocuparea următorului post contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată :
- muncitor calificat I superior , in cadrul Compartimentului Servicii
și dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Chişineu-Criş, judeţul Arad
1.Etapele stabilite pentru concurs sunt următoarele: selecția dosarelor de înscriere,
probă scrisă , interviu.
2. Condiții de desfășurare a concursului:
- Data selecției dosarelor: 20.iulie.2022
- Data susținerii probei scrise : 26 iulie .2022 ora 10,00 ;
- Data interviului: 29.iulie.2022 ora 14,00 ;
Condiții specifice pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT , tr.I
- studii: liceu, şcoală profesională
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minim 7 ani
- permis de conducere categoriile B, BE, C, CE;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit cand e cazul
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei
Oraşului (05.07.2022 – 18.07.2022 inclusiv ), la Primăria Chişineu-Criş , birou resurse umane
,impozite şi taxe.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia, precum și relații suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Oraşului Chişineu-Criş, str. Înfrățirii, nr. 97, judeţul Arad, tel.
0257/350098, fax 0257/350059, e-mail: primariachcris@yahoo.com sau de pe site-ul :
www.primariachisineucris.ro .
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