PRIMĂRIA COMUNEI AXINTELE
JUDEȚUL IALOMIȚA
Nr.4197 din 14 decembrie 2020

ANUNȚ
Primăria comunei Axintele cu sediul în comuna Axintele, strada Principală, nr.22,
Județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de
-șofer 1 post pentru buldoexcavator
Concursul se desfășoară astfel:
-proba scrisă pe data de 08 ianuarie 2021 ora 10,00
-proba practică : în data de 10 ianuarie 2021, ora 10,00
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
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.

Condiții speciale:
-studii: generale
-să posede permis de conducere categoria B și C minim 1 an vechime

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei comunei Axintele
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Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Axintele, persoană de contact: Miliță Ioana telefon/fax: 0243317778, e-mail:
primăria_axintele@yahoo.com
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