PRIMARIA COMUNEI LUNGESTI
JUDETUL VALCEA
Nr. 4102 din 28.03.2017

Aprob, Primar,
Dr.Ing.Tiberiu Costea

ANUNŢ
Primăria comunei Lungesti judetul Valcea, organizeaza concurs pentru ocuparea
postului vacant de consilier, in cadrul Compartimentului Protectia Mediului din Aparatul
de Specialitate al Primarului Comunei Lungesti.
Proba scrisa va avea loc în ziua de 19.04.2017, ora 10,00 şi interviul va avea loc în
data de 21.04.2017, ora 10,00.
I. Conform art.3 din H.G.nr.286/2011, candidatii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta 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 familie sau de unitatile sanitare
abilitate;
f) îndeplineste 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 savârsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care
împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia
situatiei în care a intervenit reabilitarea.
II. Condiţiile specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul ecologiei si
protectiei mediului, stiintei mediului, stiintei silvice sau administratie publica
- calificare profesionala - specialitatea ecologie si protectiei mediului, stiinte ale
mediului, stiinte silvice sau administratie publica
-vechime in munca minimum …-.. ani..

III. Conform art.6 alin.1 din H.G.nr.286/2011, candidatii trebuie sa depuna
urmatoarele documente pentru participarea la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresata Primarului Comunei Lungesti;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul sau, dupa caz, o adeverinta care
sa ateste vechimea în munca si/sau, dupa caz, în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta 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 abilitate;
g) curriculum vitae.

IV. Bibliografia:
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din
autoritãtile si institutiile publice – Monitorul Oficial nr.1105 / 2004;
3. Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - Monitorul Oficial nr. 345 / 2011, cu
modificarilesi completarile ulterioare : Titlul II – Contractul individual de munca ; Titlul III
- Timpul de munca si timpul de odihna ;
4. Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca- Monitorul Oficial nr. 646 /
2006, cu modificarile si completarile ulterioare
5.OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu
6.Legea nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare din 08.09.2014
7.Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice
coroborata cu Legea 211/2011 republicata in 28.03.2014, cu modificarile si completarile
din 08.03.2016
8. OUG 39/2016 din 28.06.2016
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării
anunţului in Monitorul Oficial.
Mentionam ca ne incadram in limita maxima a cheltuielilor de personal repartizate
unitatii noastre pe anul 2017.
Prezentul anunt se va afisa la sediul Primariei Lungesti, pe site-ul primariei
www.primaria-lungesti-vl.ro si intr-un ziar local.
Relaţii la tel. 0250/830502 sau la sediul instituţiei.
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