
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRTMARIA COMUNEI TEACA 
Nr. 7720 din 24.09.2019 

ANUNT 

PRIMARIA COMUNEI TEACA cu sediul in localitatea Teaca, nr. 598, jud. 
Bistrita Nasaud, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de 
executie vacante de paznic in cadrnl aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Teaca. 

Denumirea postulni: paznic; 

Condifiile de participare: 
a) are cetatenia romana, cetatenie a altar state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania; 
b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe 
baza adeverintei medicale eliberate de medicul de fami lie sau de unitatile sanitare 
abilitate; 
f) 'indepline~te conditii le de studii ~i, dupa caz, de vechirne sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la concurs; 
g) nu a fast conclamnata clefinitiv pentru savar~irea unei infraqiuni contra umanitatii , 
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care 
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, 
cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

Bibliografie: 
1. OUG nr 59/2019 privind Codul administrativ. 

2.Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protecpa 
persoanelor, republicata. 

3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile ~i institu~ii le publice, cu moclificarile ~i completarile ulterioare; 

Data si locul de desfasurare a concursului:proba scrisa va avea loc in data de 
16. 10.20 19, ora 10,00 iar proba interviului va fi sustinuta 1n data de 18.10.2019, ora 
10,00. la sediul Primariei Comunei Teaca. 

Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Teaca in tennen de l O zile 
lucratoare de la data afi~arii anun{ului la sediul ~i pe site-ul institutiei. 
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