ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI CODAESTI
Nr .7054 din 05.10.2017
ANUNT
Post temporar vacant-sofer autorspecială SVSU
Primaria comunei Codaesti, judetul Vaslui organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea functiei contractuale de executie temporar vacantă,
- ŞOFER pe autospeciala de la Compartimentul SVSU Codaesti-1 post.
Concursul se va desfasura asfel:
Proba scrisa în dada de 6.11.2017 ora 10,00
Proba interviu în data de 07.11.2017 ora 10,00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa îndeplinească urmatoarele
conditii:
-Studii generale sau medii
-Vechime in munca minim 5 ani
-domiciliul in comuna Codaesti
-carnet de conducere categoria A şi B (pentru postul de sofer )
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anuntului în monitorul oficial, partea a lll-a la sediul
Primariei comunei Codaesti, judetul Vaslui.
Relatii suplimentare la sediul primariei comunei Codaesti , judetul Vaslui,
persoana de contact Drăgălina Culita telefon 0235/241114, int. 14. Fax.
0235/241300.
Post vacant - agent pază
Primaria comunei Codaesti, judetul Vaslui organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante,
AGENT PAZĂ -1 post
Concursul se va desfasura asfel:
Proba scrisa în dada de 06.11.2017 ora 10,00
Proba interviu în data de 07.11.2017 ora 10,00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa îndeplinească urmatoarele
conditii:
-Studii generale sau medii
-Vechime in munca minim 5 ani
-domiciliul in comuna Codaesti
-atestat pentru exercitarea ocupatiei de agent de pază eliberat de o Institutie
abilitata)

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anuntului în monitorul oficial, partea a lll-a la sediul
Primariei comunei Codaesti, judetul Vaslui.
Relatii suplimentare la sediul primariei comunei Codaesti , judetul Vaslui,
persoana de contact Drăgălina Culita telefon 0235/241114, int. 14. Fax.
0235/241300.
BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE SOFER AUTOSPECIALĂ SVSU
1.Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată;
2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiillor ,
actualizată;
3. Legea 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual
din autorităţile şi institutiile publice ;
4. Legea nr 319/2006 , actualizata privind securitatea si sănătatea in
muncă;
5. Notiuni de mecanică.
BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE AGENT PAZĂ
1. Legea 215/2001 privind administratia publică locala, republicată;
2.Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor şi
protectia persoanelor, republicata;
3. Legea 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual
din autorităţile şi institutiile publice ;
4. Legea nr. 319/2006 , actualizata privind securitatea si sănătatea in
muncă;
5. H.G nr. 301 /2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor si protectia
persoanelor.
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