Agafitei

ANUN
Primlria Comunei Miclesti,Judeful Vaslui organizeazl concurs de recrutare pe perioadi
nedeterminati pentru urmatoarele functii-contractuale de executie vacante;
a)Conditii generale a postului, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin
Hotlrirea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificirile si completlrile ulterioare:
b)Conditii specifice postului;
-vechime in cimpul muncii -1 an
-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 ,,8"(facultativ)
c)Bibliografia
-CONSTITUTIA ROMANIEI
-LEGEA NR. 215/2001 privind administrafia publicl locald, 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 gi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
actualizata;
- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole gi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 gi ale Legii nr.l69ll997;
- Legea 24712005 privind lgforma in domeniile proprietlfii gi justifiei, precum qi unele misuri
adiacente, modificata si completata (titlurile IV, V si VI);

- Legea nr. 16512013 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;
-IJG 40112013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16512013 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. 2812008 privind registrul agricol ;

-

Hotararea de Guvern nr. 21812015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019,cu
a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
-LEGEA 47712004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice.
d) Concursul se va organiza conform calendarului urmltor:
-23 mai 2018, ora 10.00, proba scrisa,la sediul; rRIMARIA CoMUNEI MTcLESTT
- 25 mai 2018, ora 10.00, proba de interviu,la sediul; IRTMARIA coMUNEI MTcLESTI
Data limitl pAni la care candidafii vor depune actele pentru dosarul de concurs este in termen de
10 zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial,la sediul PRIMARIA COMUNEI MICLESTI.
normele tehnice de completare

norma)

a)Conditii generale a postului, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin
Hotirirea Guvernului.nr.286 din 23 martie 20ll,cu modificlrile si completirile ulterioare:

b)Conditii specifice postului;
-vechime in cimpul muncii - nu se solicita vechime
-studii -liceul cu diploma de bacalauriat

-abilitati de a lucra pe calculator(conditie obligatorie)
-sa faca dovada competentei de a lucra pe calculator
c)Bibliografia
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata' cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile
si institutiile publice;
- Legea nr.l20/2006 privind monumentele de for public.
- O.U.G. nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind infiinJarea, organizarea 9i desfigurarea
activitfl(ii aqezlmintelor culturale, cu modificirile si completirile ulterioare;

- Legea

nr.18212000

privind protejarea patrimoniului cultural nafional mobil,

republicat[;

nr.288312003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desflgurarea
activitlfilor specifice agezimintelor culturale.
d) Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor:
- 23 mai 2018, ora 10.00, proba scrisa,la sediul; PRIMARIA COMUNEI MICLESTI
- 25 mai 2018, ora 10.00, proba de interviu,la sediul; PRTMARIA COMUNEI MICLESTI
Datd limiti pinl la care candida{ii vor depune actele pentru dosarul de concurs este in termen de
10 zile de la publicaiea anuntului in Monitorul Oficial,la sediul PRIMARIA COMUNEI MICLESTI.

- Ordinul

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 286 din
23 martie 2011, cu modificirile si completlrile ulterioare,pentru inscrierea la concurs candidatii
vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmitoarele documente:
-cererea de inscriere la concurs adresatl conducitorului autorititii sau institutiei publice
organizatoarel
-copia actului de identitgte sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii,

dupl

caz;

-copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestl efectuarea
unor specizlizilri, precum si copiile documentelor care atesti indeplinirea conditiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institutia publici;
-carnetul de muncl sau, dupi caz, adeverintele care atestl vechimea in muncl, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
-cazierul judiciar sau o declaratie pe propria r[spundere cI nu are antecedente penale
care si-l faci incompatibil cu functia pentru care candideazil;
-adeverinti medicall care si ateste starea de slnitate corespunziltoare eliberatl cu cel
mult 6 luni anterior derulirii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cltre
unitltile sanitare abilitate:
-curriculum vitae.
Adeverinta care atesti starea de slnitate contine, in clar, numirul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Slnititii.
in cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie rispundere cI nu are
antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tirziu pAnI la data
desflsur[rii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munc[ sau, dup[
caz, adeverintele care atesti vechimga vor fi prezentate si in original in vederea verificlrii

conformititii copiilorcu

acestea.

Relatii suplimentare la sediul Primiriei Comunei Miclesti, Judeful Vaslui, telefon 023534813S.interior 11.

