
ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAŞ — SEVERIN
COMUNA EFTIMIE MURGU

SERVICIUL APĂ CANALIZARE
Nr. 3 din 29.04.2022

ANUNȚ:

Subscrisa, Serviciul de apa si canalizare al comunei Eftimie Murgu, din subordinea

Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu, cu sediul în comuna Eftimie Murgu , nr. 265,

jud. Caraş-Severin, CIF: 45143337, Tel/Fax: 0255243210,|E-mail:

emurguprimare(ăyahoo.com, în conformitate cu prevederile din Anexa la Hotirdrea

Guvernului nr. 286/2011, organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea pe perioadă

nedeterminată a unui post vacant, contractual de: contabil, — funcție de executie, 2 ore/zi;

Dosarul de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține

următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice

organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

dupăcaz:
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea

condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) cametul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă,

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, candidatul declarat admis la

sclecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are

antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cuoriginalul cazierului

judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

În adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată ct cel

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de

către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar,

numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de

Ministerul Sănătăți

8) curiculum vitae.
Actele depuse în copie herox vor fi prezentate și în original în vederea verifică

conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii de participare Ia concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparținând Spațiului 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 exercițiu;



c) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe

oaza adevezinței medicale cliberate de mediculde familie sau de unitățile sanitare abilitate;

D îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice

potrivit cerințelor postului scos la concurs;

e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,

contra statuluiori contra autorități, de serviciu sau în legătură cu serviciun care împiedică

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau 2 unei infracțiuni săvârșite cu

Întenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a

întervenit reabilitarea.
Condiții specifice:

Studii:Medii sau superioare.
Vechime: Minim 7 ani
Curs/diploma contabil
Desarule de înscriere la_concurs, se depun: la sediul Comunei Eimie Murgu, str.

Principala, nr. 265, județul Caraş-Severin, Biroul Secretar, în termen, de 10 zile lucrătoare de

la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea A III—a,respectiv până în

data de 13.05.2022, ora 13.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriv, documentele

prevăzute la art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr 286/2011 pentru aprobarea

Regulamentului — cadru privind stabilirea principilor generale de ocupe unui post vacant

sau temporâr vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criterilor de promovare în

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Data, ora şi locul organizării concursului:
loc în data de 2.06.2022:

ora 9:00 , înterviul va avea loc în data de 3.06.2021, ora 11:
i

i

Eftimie Murgu.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora“

Concursul pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, din

cadrul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Eftimie Murgu , din

Petordinca Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu, constă în 3 probe succesive, după cum

urmează:
— Selecţia dosarelor
— Proba scrisă
- Interviu
Concursul se va desfăşura la Primăria comunei Efiimie Murgu, cu sediul în comuna Eftimie

Murgu, str Principala, nr. 282, județul Caraş-Severin.n idoții vor fi prezonți în data de 2.06.2022, ora 9:00, pentru apelu) nominal, respectiv

pentru verificarea identității, care se va face pe baza cării de identitate, sau a buletinului de

identitate, aflate în termende valabilitate.
După începerea comunicării subicelelor este interzis accesul candidaţilor care au întârziat



BIBLIOGRAFIE:

În vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, din cadrul

Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Eftimie Murgu, din subordinea

Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu.

Pentru funcția de contabil—funcție de execuție,

- Legea nr. 82/1991; republicata, legea contabilitatii, cu modificarile și completarile

ulterioare:

— OMEP. ne. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificarile și

completarile ulterioare:

_ Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă șide canalizare, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

— Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;

Art. 241 —265 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
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