ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
C O M U N A IANCU JIANU
CONSILIUL L O C A L
N R 2151/05.06.2018

ANUNŢ PUBLICITAR CONCURS

Consiliul Local al comunei Iancu Jianu,jud Olt ,organizeaza concurs pentru
ocuparea postului vacant de A D M I N I S T R A T O R la sediul SC Servicii Publice SRL
Iancu Jianu,jud Olt
Condiţii de desfăşurare :
Concursul se organizează in 3 etape:
-selectarea dosarelor de înscriere - 21.06.2018 ,ora 16,00
-proba scrisa —
-25.06.2018,ora 9,00
-proba interviu - 27.06.2018,ora 9,00
Dosarele de inscriere se depun la secretarul comunei pana la data de 15.06.2018 ,ora
12,00
La proba de interviu vor fi admişi candidaţii care la proba scrisa vor obţine
minim nota 7.
Dosarele de inscriere trebuie sa cuprindă:
-cerere de inscriere la concurs
-copie act de identitate
-copie carnet munca /REVISAL
-cazier judiciar
-copie diploma studii
-adeverinţa medicala care atesta starea de sănătate
-curriculum vitae
Copiile trebuie insotite de documentele originale
Criterii de participare la concurs
-vechime in munca 5 ani
-studii medii si studii superioare (diploma de bacalaureat /diploma de licenţa)
Condiţii generale de participare la concurs
-are cetăţenie romana
-cunoaşte limba romana, scris si vorbit
-are capacitatea deplina de exerciţiu
-are starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata
prin adeverinţa medicala eliberata de medicul de familie
-sa nu fi fost condamnat

Criterii specifice de participare la concurs
-disponibilitate pentru program prelungit
-sa aiba cunoştinţe cu privire la administrarea si gestionarea fondurilor societăţii
-aptitudini legate de procesul decizionaI,capacitate relaţionala cu autorităţile
locale,subordonaţii si publicul,spirit de iniţiativa
-sa aiba cunoştinţe de operare pe calculator
Tematica de concurs
1 .Legea nr 31/1990 privind societăţile comerciale,cu modificările si completările
ulterioare
-cap VI societăţile cu răspundere limitata
-Titlul VUI-contraventii si infracţiuni
2.Legea nr 215/2001 privind administraţia publica locala rerepublicata,cu
modificările si completările ulterioare
-capitolul IV in domeniul sevicii publice de interes local art 73,74,alin 1
-atribuţiile Consiliului Local -art 36
3.Legea nr 107/1996-legea apelor
-cap II-regimuI de folosire a apelor si albiilor
-secţiunea I-regimul de folosire a apelor
4.Legea nr 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si
canalizare„republicata,cu modificările si completările ulterioare

PREŞEDINTE COMISIE DE CONCURS,
VICEPRIMAR,
CHIRTIBUSI N I C O L A E ^ T T X r s v .

Calinoiu Marin
Dogaru Dumitru
Calangiu Alexandru

