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Primdria Comunei Comu Luncii organizeazd concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadd nedeterminata a funcliei contactuale de execulie \acante co silier debutant -
Compartimentul administrativ 9i gospoddrire comunald din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Comu Luncii.

Concursul se orgatizeazd la sediul Primdriei Comunei Comu Luncii din comuna
Cornu Luncii, judetul Suceava, in data de 28.08.2018, ora 10:00 - proba scrisd. iar proba
interviului in termen de cel mult 4 zile lucrdtoare de la suslinerea probei scrise.

1. Criterii generale cle ocupore a funcliei contractuale de executie vacdnte de
consilier debatant Compartimentul administrativ ;i gospoddrire comunald din cadrul
aparotului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:

- are cetalenia romdn6, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparfin6nd Spaliului Economic European 9i domiciliul in RomAnia;
- cunoa$te limba rom6nd. scris $i vorbit;
- are vaJsta minim[ reglementat[ de prevederile legale;
- are capacitate deplind de exerciliul
- are o stare de sinltate corespunzatoare postului pentru care candideazd, atestatA pe baza

adeverinlei medicale eliberatd de medicul de familie sau de unitAlile sanitare abilitate;
- indeplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat(d) definitiv pentru sdvArgirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra

statului, ori contra autoritalii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd
inftptuirea justiliei, de fals ori a unor I'apte de coruplie sau a unei infracliuni savArqite cu
intentie, care ar lace incompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceptia situaliei in care a
intervenit reabilitarea.

2, Criterii speciJice de ocupare a func(iei contractuale de execulie vacante de
consilier debutant - Compartimentul administrativ ;i gospoddrire comunald din cadrul
aparatalui de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:

- studii superioare absolvite cu diplomi de licenli;

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul Primdriei Comunei Cornu
Luncii din comuna Comu Luncii. judelul Suceava in termen de 10 de zile luordtoare de Ia data
publicdrii anunlului in Monitorul Oficial al Rom6niei Partea a III-a.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie si conlind in mod obligatoriu documentele
prev6zute de afi.6 din anexa la Hotdrdrea Guvernului RomAniei nr.286120011, cu modificarile
qi completdrile ulterioare, care vor fi prezentate gi original in vederea verificdrii conformiElii
copiilor cu acestea sau in copii legalizate.

RelaJii suplimentare cu privire la conlinutul dosarului. bibliografle, etc. se pot obline
de la sediul Primiriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230542296, persoand de contact -
Oiaga Constantin.
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