Primăria comunei Mircea Voda
- RESURSE UMANE -

ANUNŢ
ANUN
Primăria comunei Mircea Voda organizează concurs la sediul din strada
Primariei nr. 47, pentru ocuparea functiei de director la S.C. RURAL SALUBRITATE
MIRCEA VODA SRL , societate infiintata in baza H.C.L. nr. 65/2012 , cu modificarile
si completarile ulterioare, ca urmare a reorganizarii pe cale administrativa a
Serviciului comunitar de utilitati publice , avand ca unic asociat COMUNA MIRCEA
VODA, prin Consiliul Local Mircea Voda, astfel:
1. Director S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODA SRL
I . Criterii generale:
- are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana scris si vorbit;
- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale, eliberata de medicul de familie;
- nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei
de director general, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
II. Criterii specifice:
specifice:
- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
- abilitati, calitati si aptitudini: abilitati de comunicare si adaptabilitate la
situatiile neprevazute, de a evita si rezolva starile conflictuale, capacitate de analiza
si sinteza, de a lua decizii, etc.
-capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) intr-o limba de circulatie
internationala: cel putin de nivel mediu;
- cunostinte practice operare PC.
Bibliografie :
Legea nr. 215/2001(r1) – privind administraŃia publica locala;
Legea nr. 53/2003 – privind Codul muncii;
Legea nr. 51/ 2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităŃi publice;
Legea nr. 31/1990 – Legea privind societatile comerciale;
Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor ;
Ordinul presedintelui ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor ;

Ordinul presedintelui ANRSC nr.110/2007 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor ;
O.G. nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor (republicata);
O.G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor;
Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor, republicata.
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizata*)
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Candidatii care si-au depus dosarele de concurs trebuie sa prezinte in data
de 21.03.2012,
21.03.2012 ora 10.00 si un proiect de management care sa contina expunerea
de metode, strategii, programe, proiecte, masuri ce vor fi avute in vedere in
perioada de executare a contractului, estimari asupra posibilitatilor de realizare a
obiectivelor si asupra gradului de indeplinire a acestora.
Proba scrisă se va desfăşura la data de 22.03.2012,
22.03.2012, ora 10.0000, iar
interviul candidaŃilor admişi la data de 25.03.2013,
25.03.2013, ora 10.00 00.
CondiŃiile de participare, lista cu actele necesare inscrierii şi bibliografia se
pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse umane.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de
concurs pana la data de 15.03.2013,
15.03.2013, ora 16.00.
16.00 RelaŃii suplimentare la telefon
0241/853099 interior 114.
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