
ANUNȚ 

Primăria comunei Foieni, cu sediul social în comuna Foieni, județul Satu Mare, CUI
3896828, telefon/fax: 0261874601/0261874798, reprezentată de BREM LASZLO, în calitate de
primar,  

În temeiul prevederilor art.618 alin.(1) lit.b) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile articolului unic alin.(2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.80/2022 privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sector bugetar,  

anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:

• muncitor necalificat în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală;

• Durata timpului de lucru: - normală: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,perioada 
nedeterminata;

• Probe de concurs:
- Selecția dosarelor, Proba scrisă, Interviul.

Dosarele pentru participare la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Foieni, cu

sediul în comuna Foieni, nr.469, județul Satu Mare, în perioada: 06.01.2023 - 26.01.2023, 12:00;

Selecția dosarelor: 26.01.2023,13:00, Primăria comunei Foieni;
Perioada depunere contestație la selecție:  27.01.2023 13:00, Primăria comunei Foieni;
Perioada soluționare contestații la selecție:  30.01.2023 13:00, Primăria comunei Foieni;
Proba scrisa:   30.01.2023 08:00, Primăria comunei Foieni;
Proba interviu:  30.01.2023 11:00, Primăria comunei Foieni;
Afisarea rezultatelor:  30.01.2023 15:00, Primăria comunei Foieni;
Depunerea contestațiilor pana la:   31.01.2023 15:00, Primăria comunei Foieni; 
Soluționarea contestațiilor:  31.01.2023 15:00, Primăria comunei Foieni;
Afisarea rezultatelor finale:  31.01.2023 16:00, Primăria comunei Foieni.

• Condiții de participare la concurs:

Condiţii generale prevăzute la art.465 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica. Atestarea starii de

sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, in 

conditiile legii; 

f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru

ocuparea functiei publice; 

g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei

publice; 

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra

statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care 

impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie 

care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia

ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in 



conditiile legii; 

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de

munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute    

de legislatia specifica.

Condiţii specifice: 

• studii generale sau medii absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat;
• vechime în muncă: 10 ani.

Acte necesare pentru înscriere la concurs: 

a) formularul de inscriere, pus la dispozitia candidatilor de catre Primărie;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor

specializari si perfectionari;

e) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa

ateste vechimea in munca;

f)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior

derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de

inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al

acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Copiile de pe acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, 

care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 

Tematica și Bibliografia

1. Ordonanța nr. 137/2000(r2) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare ,
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,
3. Legea nr. 53/2003(r1) privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi 06.01.2023 ora 08.30, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Comunei Foieni.

Primar

BREM LASZLO
Foieni, 06 ianuarie 2023
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