Judetul Mehedinti
UAT municipiul Drobeta Turnu Severin

ANUNŢ

UAT- Municipiul Drobeta Turnu Severin cu sediul in municipiul Drobeta Turnu Severin, jud.
Mehedinti, str. Maresal Averescu nr. 2, organizează concurs de recrutare in baza HG nr.286/2011
actualizata, pentru ocuparea a 8 posturi vacante in regim contractual
la Directia managementul
deseurilor din structura aparatului de specialitate al primarului. Concursul se organizeaza in perioada 1316 iulie 2021.
Conditii de participare:
Casier- Directia managementul deseurilor -7 posturi
Studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
Vechime in munca - minimum 7 ani ;
Referent IA- Directia managementul deseurilor -1 post
Studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
Vechime in munca- minimum 6 ani si 6 luni
Dosarul de înscriere cuprinde:
- cerere de înscriere la concurs
- curriculum vitae
- actele de studii in copie , insotite de originale pentru conformitate
- copie Cl, însorita de original pentru conformitate
- cazier judiciar
- adeverintă medicală, care atesta s t area de sănătate
- copie si original dupa carnetul de muncă,precum si adeverinte care atesta vechimea in munca
Concursul se organizează la sediul UAT municipiul Drobeta Turnu Severin ,str. Maresal Averescu nr. 2 în
perioada 13-16 iulie 2021 astfel:
- proba scrisă - 13.07.2021 -ora 10.
16.07.2021 -ora 10.
- interviul
Dosarele de înscriere se depun în termen de 1Ozile lucratoare de la data publicarii anuntului.
Bibliografia şi rela i suplimentare se pot obţine la Directia resurse umane-administrativ din cadrul UATMunicipiul Drobeta Turnu Severin, cam. 14, telefon 0252314379, int. 108.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta
Turnu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax:
0252.31.63.17
E-mall: prlmaria@primariadrobeta.ro

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare - posturile de referent tr. IA şi casier

1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizată;
2. O.U.G. nr. 57.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, actualizat:
4. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor (republicată);
5. Legea nr. 211 /2011 (republicată) privind regimul deşeurilor;
6. O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
7. Legea nr. 51/2006 (republicată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
8. Legea nr. 132/201 O privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
9. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
1O. Legea nr.

22/1999

privind angajarea gestionarilor,

constituirea de garantii

şi

raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau
instituţiilor publice

