
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVISTE 
DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Str. Revolutiei nr. 2, Târgoviste  
A N U NTA 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA  POSTULUI : 
 

 
REGIMUL POSTULUI: PERSONAL CONTRACTUAL- VACANT 

CONDITII GENERALE : 
- potrivit prevederilor art.3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 
publice  aprobat prin HG.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

CONDITII SPECIFICE : 
  - Studii medii  absolvite cu diploma de bacalaureat 
  - Vechime  in munca 1an 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 
- Cerere de înscriere adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice    
organizatoare 
- Documentul de identitate (original plus copie);; 
- Diplome  de studii (original plus copie)  
- Adeverinta care sa ateste starea de  sanatate corespunzatoare (eliberata de 

medicul de familie, valabila numai pentru concurs); 
- Carnet de munca (original plus copie) sau adeverinte care sa ateste vechimea in 

specialitate; 
- Cazier judiciar; 
- Curriculum vitae 

DATA LIMITA  A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:  
- 13.03.2017 – Compartiment Resurse Umane – DAPPP 

DATA  CONCURSULUI:  
- 22.03.2017 orele 10:00  Proba scrisa 
- 24.03.2017 orele 12:00  Proba interviu 

LOCUL  CONCURSULUI: 
-Sediul  Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste,      

str. Revolutiei nr.2-4 
BIBLIOGRAFIA:  

1. Legea 53/2003- Codul Muncii ,Titlul II Cap. I, Cap.II si Cap. III 
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice 
3. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
4. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor 

socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare 
5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si 

raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau 
institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

6. Legea nr.82/1991- Legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 
0245613928/310                       

CASIER  


	CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVISTE
	 
	 
	 
	DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT
	 
	Str. Revolutiei nr. 2, Târgoviste





	A N U NTA
	ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA  POSTULUI :
	 
	DATA LIMITA  A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:



	BIBLIOGRAFIA:
	1. Legea 53/2003- Codul Muncii ,Titlul II Cap. I, Cap.II si Cap. III
	2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
	3. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
	4. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare
	5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare


