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ANUNT
Primiria comunei Curtiqoara, cu sediul in localitatea CurtiEoara, strada
Eroilor, numdrul 75, judelul Olt, organizeazd concurs pentru ocuparea func{iei
contractuale vacante de: $ef serviciu voluntar pentru situa{ii de urgenld, conform
HG 286123.03.20rr.
Concursul se va desfbgura astfel:
- Proba scrisd in data de 13.06.2018 ora i0.00 ,
- Proba interviu in data de 15.06.2018, ora 10.00.
concurs candidalii trebuie s6 indeplineascd
Pentru participarea
urmdtoarele condilii:
- studii: studii medii
- vechime: minim 10 ani
- permis de conducere categoria B
- domiciliul stabil pe raza unitiltii administrativ-teritoriale CurtiEoara;
Candidalii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10
zile lucrdtoare de la publicarea anun{ului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul primdriei din strada Eroilor nr.75.
Relalii suplimentare la sediul: Primdriei CurtiEoara, persoan6 de contact:
Baicu Nicoleta telefon: .0249470004, E-mail : primariacurtisoara@yahoo'com ,

la

PRIMAR,

Condi{ii pentru ocuparea postului contractual vacant de qefserviciu
voluntar pentru situafii de urgen{i al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Curtisoara
I. Condi{ii generale:
- are cetdlenia romAnd, cetifenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartindnd Spaliului Economic European gi domiciliul in RomAnia;
- cunoagte limba romdn6, scris gi vorbit;
- are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;
- are capacitate deplind de exerciliu;
- are o stare de sdnitate corespunz[toare postului pentru care candideazd,
atestatd pe baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitatile sanitare abilitate;
- indeplinegte condiliile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condilii
specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea unei infrac{iuni contra
umanitafii, contra statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu
serviciul, care impiedica infbptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie
sau a unei infrac{iuni sdvdrgite cu inten{ie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

II. Condi(ii specifice:
- studii: studii medii
- vechime: minim 10 ani
- permis de conducere categoria B
- domiciliul stabil pe raza unitlli administrativ{eritoriale Curliqoara.

PRIMAR,
GANESCU GHEORGHE

Bibliografia pentru ocuparea postului contractual vacant de qef serviciu
voluntar pentru situa{ii de urgen{i al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Curtisoara
l.Legea nr.21512001 republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
2.Legea nr.5312003 privind Codul

civil republicat, cu modificdrile

nr.477 /08.1 1 .2004, privind Codul
autoritatile si institutiile publice;

3.Legea

4.

Legea nr.307/12.07.2006,
completdrile ulterioare;

gi completdrile ulterioare;

de conduita a personalului contractual din

privind apararel impotriva incendiilor, cu modificdrile qi

5. Legea nr.481/2004, privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile
u

lterioare;

6. Ordin 9612016 pentru aprobarea Criteriilor de performanlS privind constituirea, incadrarea
qi dotarea serviciilor voluntare gi a serviciilor private pentru situalii de urgenle, cu
modificArile gi completarile ulterioare :

7. Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor generale de apirare
impotriva incendiilor;
8. Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea
asigurarea activitdlii de evacuare in situalii de urgenld

gi

9.Hotarare nr. 1579 din 8 decembrie 2005, pentru aprobarea Statutului personalului voluntar
din serviciile de urgenld voluntare;

l0.Ordinul 16012007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfbqurare
qi finalizare a activitAtrii de prevenire a situa{iilor de urgenld prestate de serviciile voluntare gi
private pentru situalii de urgenla:
I l.Legea nr.446/2006 privind pregitirea populaliei pentru aparare, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare .
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