
ANUNT

PRIMARIA COMUNEI COCORASTII MISLI, cu sediul in localitatea Cocorastii
Mislii, strada Eroilor, nr.l2l,judetul Prahova, organizeazaconcurs in vedera ocuparii pe durata
nedeterminata a postului de PAZNIC in cadrul Compartimentului de politie Locala, astfel:

-22 octombrie 2019, ora l0 - proba scrisa

-24 octombrie 201 9, ora l0 - interviul.

Dosarele de inscriere vor cuprinde urmatoarele documente:

a)cerere de inscriere la concurs;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa

caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea

unor specializai, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale
postului (atestat professional) ;

d) carnetul de muncd sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar 

;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abil itate;
g)curriculum vitae;

Copiile actelor menlionate mai sus vor fi insofite de documentele originale, pentru a fi
certificate pentru conformitate cu originalul de cdtre Secretarul Comunei.

Candida{ii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de l0 zile lucratoare de la
publicarea anuntului in Monitorul Oficial, pu.t.u a-III-a la sediul primariei Comuna Cocordgtii
Mislii.

Pentru participarea la concurs, candidafii trebuie sa indeplineasca urmdtoarele condi{ii:r' are cetatenia romana, cetatenie a altoi state membre aie Uniunii Europene sau a statelor
. apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;,/ b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;./ c)are varsta rhinima reglementata de prevederile legale;r' d)are capacitate deplina de exercitiu;

r' e)are o stare de-sanatate corespunzatoarepostului pentru care candid eaza, atestata pe baza' adeverintei medicale eliberate de medicuf a" a*iti" sau de unitatile sanitare abilitate;'/ f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;

'/ g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori coirtra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruftie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie ) care ar face-o incompatibila- cu exercitarea functiei, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia pentru concurs se afiseaza la sediul
www.cocorasti imi sl ii.ro

primariei si pe site-ul institutiei

Relatii suplimentare la sediul piimarie comuna cocorastii
contact: Ilie Elena, Secretar Comuna - telefon 0244/229030.

Mislii, persoana


