ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI NEGRILESTI
Nr. 2098 din 04 09 2018

ANUNŢ
In conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 286/2011-privind aprobarea
Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
temporar corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice ,ale art. 30 din Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii:
„Primăria comunei Negrilești, județul Vrancea, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant de executie de sef serviciu in cadrul serviciului public
de specialitate,, Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta de sub autoritatea Consiliului
local al comunei Negrilesti ,judetul Vrancea, în data de 02 octombrie 2018, ora 10:00 (proba
scrisă) la sediul Primăriei comunei Negrilești, județul Vrancea – Sala de ședințe. Proba de
interviu se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 24 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011.
Dosarele de concurs se depun în perioada 10 - 19 septembrie 2018 , ora 16:00 la
secretariatul comisiei de concurs care își desfășoară activitatea la sediul Primăriei comunei
Negrilești, județul Vrancea, birou secretar, cod poștal 627021. Persoană de contact dna
Lechea Ariadna , secretar al UAT Negrilești, județul Vrancea – tel. mobil: 0726357708, fax:
0237267290.
Condiţii pentru ocupare:
-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat .
-varsta intre 18-50 ani
-cunostinte de operare pe calculator
Bibliografia și atribuțiile postului se afișează la sediul Primăriei comunei Negrilești și pe
site-ul instituției www.primarianegrilesti.ro ”
ACTE NECESARE:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar , declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) acte de stare civila in original si copie.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor la secretariatul institutiei .
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei comunei Negrilesti, Compartimentul
resurse umane si la numarul de telefon 0237267290.

PRIMAR,
PROF. VASUIAN ION
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI NEGRILESTI
Nr. 2099 din 4 septembrie 2018

Se aproba
Primar,
prof. Vasuian Ion

BIBLIOGRAFIE
la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de sef
serviciu in cadrul serviciului public de specialitate,, Serviciul voluntar pentru situatii de
urgenta de sub autoritatea Consiliului local al comunei Negrilesti ,judetul Vrancea
1. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001-republicata ,cu modificarile
si completarile ulterioare
2. Legea nr. 7/2004-privind Codul de conduita al personalului contractual
3.Legea nr. 481/2001-privind protectia civila ,republicata.
4.Legea nr. 307/12 07 2006 -privind apararea impotriva incendiilor,
republicata
5. Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 712/2005-pentru
aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta ,republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 163/2007-privind
aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ..
7. Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 96/2016-privind
aprobarea criteriilor de performanta privind constituirea ,incadrarea si dotarea serviciilor
voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta , cu modificarile si completarile
ulterioare;
8.HG nr. 1854/2005 -de aprobare a strategiei Nationale de Management al
Riscului de inundatii.
9.OUG NR. 21/2004-privind Sistemul National de Management al situatiilor
de urgenta ,republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
10 . HG nr. 1491/2004-privind aprobarea Regulamentului cadru privind
structura organizatorica ,atributiile ,functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative
pentru situatii de urgenta.

Primar,
prof. Vasuian Ion

Secretar,
Lechea Ariadna
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