PRIMĂRIA COMUNEI MICLEŞTI, JUDEŢUL VASLUI, ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 21
APRILIE 2016, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR – IN REGIM DE ANGAJAT
CONTRACTUAL PE DURATA NEDETERMINATA,LA COMPARTIMENTUL URBANISM SI AGRICOL.
PROBA NR. 1 – SCRIS - 21 APRILIE 2016, ORA 10,00
PROBA NR. 2 – INTERVIU –25 APRILIE 2016 , ORA 10,00.
I.

CONDIŢII GENERALE :
-cerere de înscriere adresata domnului Primar;
-acte de stare civila(certificat nastere,carte de identitate,certificat casatorie, livret militar,etc )
original si copie;
-acte de studii –diploma de licenta-original si copie
-carnetul de muncă-original,dupa caz adeverinta cu vechime in munca de 6(sase) luni de zile ;
-cazierul judiciar-original ;
-adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare-original ;
-recomandarea de la ultimul loc de muncă-original ;
-curiculum vitae

II.

CERINTE SPECIFICE POSTULUI PENTRU CANDIDATI
-sa fie in virsta de 21-50 ani;
-vechime in cimpul muncii 6(sase) luni de zile
-studii superioare,cu diploma de licenta;
-abilitati de a lucra pe calculator(conditie obligatorie)
-sa faca dovada competentei de a lucra pe calculator
-eventual sa posede si permis de conducere categoria „B”(facultativ)

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE ESTE 14 APRILIE 2016,ORA
12.00 LA SECRETARUL COMUNEI MICLEŞTI, JUDEŢUL VASLUI.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE LA TELEFON NR. 0235/348135 –
SECRETARUL COMUNEI MICLEŞTI, JUDEŢUL VASLUI.
ALĂTURAT ESTE AFIŞATĂ BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI
SUSMENŢIONAT.
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de INSPECTOR, in regim de angajat
contractual pe durata nedeterminata, la Primaria comunei Micleşti, judeţul Vaslui
-CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
-LEGEA NR. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare.
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizata;
- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;
- Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
modificata si completata (titlurile IV, V si VI);
- Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului communist in Romania, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului comunist in Romania;
- Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol ;
- Hotararea de Guvern nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019,cu normele
tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
-LEGEA 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile
publice.

