PRIMĂRIA VOICEŞTI
JUDEŢUL VALCEA

ANUNŢ
Primăria Comunei Voiceşti organizează concurs în vederea
ocupării funcţiei publice vacante de referent
, grad profesional
superior , în cadrul Compartimentului Mediu .
-dosarele se depun in termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei ;
-proba scrisă va avea loc în data de 18.10.2016 ,ora 11.00;
-interviul va avea loc în data de 20.10.2016 ,ora 11.00;
-studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat .
Condiţiile de participare:
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 9 ani
Bibliografia concursului de recrutare pentru functia publica vacanta de
referent, clasa III , gradul profesional superior din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Voicesti este urmatoarea:
1.
Legea nr. 215/2001 privind administratia Publica Locala , cu
modificarile si completarile ulterioare.
2.
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
3.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita al
functionarilor Publici
4.
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica
5.
OUG nr. 195/22 decembrie 2005 privind protectia mediului
. Documente necesare pentru dosarul de concurs:

1. Formular de înscriere (se obţine de la secretariat);
2. Copia actului de identitate si certificatului de nastere
3. Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor absolvite;
5. Cazier judiciar;
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
7. Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică (se obţine de la secretariat)
Notă: copiile de pe actele menţionate la pct. 2, 3, 4 se prezintă însoţite de
documentele originale.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Voiceşti la d-na Piele Ionela –
secretar comisie concurs sau la tel. - 0250831508.

