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A N U N Ţ  
      
 

 Primăria Comunei Titeşti cu sediul în comuna Titeşti, sat Titeşti, judeţul 
Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor 
necalificat, în cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat al 
comunei.  

Concursul va avea loc în data de 19.03.2020 ora 900 proba scrisă și în data de 
23.03.2020 ora 1200 proba de interviu la sediul Primăriei comunei Titeşti. 

 
A. Condiţii generale de participare la concurs: 
   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.  

B. Condiții specifice 
- studii generale 
- nu se cere vechime 
În vederea participării la concurs candidaţii vor putea depune dosarele de 

înscriere în perioada 26.02.2020 până la data de 06.03.2020 ora 1600, la sediul 
Primăriei comunei Titești, care va cuprinde următoarele documente:  

 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare;  



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

   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia 
publică;  

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

   f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  

   g) curriculum vitae;  
Calendarul de desfășurare a concursului: 

- selecţia dosarelor de concurs, în data de 09.03.2020; 
- rezultate selecție dosare 09.03.2020; 
- contestații în urma selecției dosarelor se depun până în data de 10.03.2020; 
- rezultatele privind contestațiile în urma selecției dosarelor se vor afișa în 

11.03.2020; 
- desfășurarea probei scrise va avea loc în data de 19.03.2020, ora 900 ; 
- rezultatele la proba scrisă se vor afișa în data de 19.03.2020; 
- contestațiile în urma probei scrise se depun în data de 20.03.2020; 
- rezultatele privind contestațiile în urma probei scrise se vor afișa în 

20.03.2020;  
- interviul se va susţine în data de 23.03.2020, ora 1200;  
- contestațiile în urma interviului se depun în data de 24.03.2020; 
- rezultatele privind contestațiile în urma interviului se vor afișa în 

24.03.2020;  
- rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 25.03.2020    

  
Anexăm alăturat bibliografia. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Titeşti, 

birou secretar general, sau la tel.0250756900. 
Persoana de contact: Rouă Petru secretar general, tel/fax 

0250756900/0250756903, e-mail: titesti@vl.e-adm.ro.  
 

 
           Primar,                 Secretar general, 
Nicuşor Cătălin Daneş                        Petru Rouă  
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        1. art.155 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 
        2.Capitolul III – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 
administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia, din  Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare ; 
        3. Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizată cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
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Proces –verbal, 

încheiat azi 26.02.2020, orele 900 
 
 

 Subsemnaţii Rouă Petru secretar al comunei şi Popescu Dănuţ Constantin 
referent principal în cadrul compartimentul agricol, am procedat azi data de mai sus 
la afişarea la panoul de afişaj de la sediul primăriei a anunţului înregistrat la nr.519 
din 26.02.2020 cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de muncitor neclaificat, în cadrul compartimentului 
administrarea domeniului public și privat al comunei, organizat în data de 
19.03.2020 proba scrisă şi 23.03.2020 proba de interviu.  
 Pentru care am încheiat prezentul proces – verbal. 
 
 
              Rouă Petru                                                   Popescu Dănuţ Constantin  
    ...................                                                               ..................... 
    

 


