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Nr. 6905 DIN 25.11.2016

A N U N T

privind organizarea concursului pentru postul de responsabil ecarisarea teritoriului din cadrul

Primiriei Comunei Stinegti .

primiria Comunei Stinegti , judelul Gorj organizeazS, la sediu, Tn data de27 decembrie

Z1LG, ora 10*, concurs pentru L (un) post vacant pe perioada nedeterminata de responsabil

ecarisarea teritoriului , din cadrul Primiriei Comunei Stdne$i.

Termenul de depunere a dosarului de examen : 16 decembrie 20L6

Conditii de participare la ex?men :

- studii medii profi l  veterinar;

- Permis conducere categoria B;

- Vechime in domeniul veterinar minim 5 ani

Ce contine dosarul de concurs

- cerere de inscriere

- documente care sd ateste nivelul studii lor - copie ;

- copie dupi carnetul de munci si/sau adeverinlele care atesti vechimea in munci si

specialitate.

- cazier judiciar original ;

- f isa medicala - original

- curriculum vitae - original

EtaPqle concursului :
- Selectarea dosarelor de inscriere 20 decembrie 20L6.



- Proba stabilitd oentru examen : probi scrisi (redactarea unei lucriri pe un subiect ales dintre
cele stabilite de citre comisia de examinare) - 27 decembrie 2016, ora 10tu si interviu

Data' ora si locul orsanizerii examenului: 27 decembrie 2016, ora 1Om. la sediul primdriei comunei
Stinepti (sala de sedinle), sat Stdnegti, nr 98, judetul Gorj

Bibliografia pentru fundia contractual de responsabil ecarisarea teritoriului din cadrul
Primiriei Comunei Stdnegti .

- Legea nr. 2L5 /2001 , republicatd , privind administralia publicd loca16, cu modificdri le
completdrile ulterioare ;
LEGE nr. 1'04 din 15 iunie }OLL (*actualizatd*)privind catitatea aerului ?nconjuritor;
LEGE nr. Lo7 din 25 septembrie 1996 (*actualizat6*)legea apetor;
OG 24/2OL6 privind organizarea si desfasurarea activitdfii de neutralizare a deseurilor de
or igine animald ;

- LegeaZLL/ }OLL privind regimul degeurilor
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