UAT MUNICIPIUL
DROBETA TURNU SEVERIN

ANUNŢ

-

UAT municipiul Drobeta Turnu-Severin, cu sediul in Drobeta Turnu-Severin, judetul
Mehedinti str. Maresal Averescu nr.2, organizează concurs de promovare in baza prevederilor art.
41 din H.G.nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare în perioada 13-16.07.2021,
n
pentru ocuparea functiei de conducere v a c ate
în regim contractual din structura Directiei
managementul deseurilor:
Director gr.II - Directiei managementul deseurilor -1 post
Condiţii de participare :
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul
o
stiintelor administrative
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei - minimum 3 ani;
o
Dosarele de înscriere la concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii
anuntului si vor cuprinde următoarele documente :
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)cametul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o 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;
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cuacestea.
Concursul se organizează la sediul UAT municipiul Drobeta Turnu Severin, str.M.Averescu nr.2, în
data de13.07.2021,ora 10,00, proba scrisă şi îndata de16.07.2021, ora 10,00, interviul.
Bibliografia şi relatii suplimentare se pot obţine la Directia resurse umane-administrativ din
cadrul UAT municipiul Drobeta Turnu Severin camera 14, telefon 0252314379, int.108, persoana
de contact Barbulescu Simona, consilier cll, grad superior.

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-mail: primaria@primariadrobeta.ro

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de promovare - post de Director gr. I I în
cadrul Direcţiei Managementul Deşeurilor

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.

