ANUNŢ
Primăria comunei Ghioroiu, cu sediul în localitatea Ghioroiu, judeţul Vâlcea, organizeaza
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier gradul profesional
debutant din cadrul Compartimentului Agricultură.
Probele stabilite pentru concurs sunt:
1. Proba scrisă care va avea loc la data de 17.08.2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei
Ghioroiu;
2. Interviul care va avea loc la data de 18.08.2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei
Ghioroiu.
Dosarul de înscriere se poate depune in termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Ghioroiu.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, rerepublicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare
a)are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe
baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea
justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
k) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul agricol sau cadastru;
l) cunostinte operare pe calculator.
Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele:
a)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG 611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat
activitati de politie politica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului
si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de
concurs.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea, persoana de
contact: Teodorescu Simona, telefon, fax: 0250769007.
Bibliografie:
1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr.188/1999, rerepublicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile
si completarile ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita al functionarilor publici;
4. Legea nr.18/1991, republicata, privind fondul funciar, cu modificarile si completarile
ulterioare
5. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
si cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr.18/1991 si ale Legii
nr.169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum
si punerea in posesie a proprietarilor.
8. Legea 7/1996, Legea cadastrului, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
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ANUNŢ
Primăria comunei Ghioroiu, cu sediul în localitatea Ghioroiu, judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier gradul profesional
debutant din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate.
Probele stabilite pentru concurs sunt:
1. Proba scrisă care va avea loc la data de 17.08.2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei
Ghioroiu;
2. Interviul care va avea loc la data de 18.08.2016, ora 13, la sediul Primăriei comunei
Ghioroiu.
Dosarul de înscriere se poate depune in termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Ghioroiu.
Candidaţii trebuie să îndeplineasca condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, rerepublicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările
ulterioare.
a)are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe
baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea
justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
k) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
l) cunostinte operare calculator.
Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele:
a)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG 611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat
activitati de politie politica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de
concurs.
Relatii suplimentare la sediul Primăriei comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea, persoana de
contact: Teodorescu Simona, telefon, fax: 0250769007.
Bibliografie:
1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr.188/1999, rerepublicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile
si completarile ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita al functionarilor publici;
4. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
5. Legea nr.82/1991 Legea contabilitatii;
6. Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
7. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuileilor publice precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale;
8. Legea nr.2861/2009 privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
9. OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publica;
10. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
11. OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul
institutiilor publice.
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ANUNŢ
Primăria comunei Ghioroiu, cu sediul în localitatea Ghioroiu, judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante (pe durata mandatului de
primar) de consilier gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului SVSU.
Probele stabilite pentru concurs sunt:
3. Proba scrisă care va avea loc la data de 01.08.2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei
Ghioroiu;
4. Interviul care va avea loc la data de 02.08.2016, ora 10, la sediul Primăriei comunei
Ghioroiu.
Dosarul de înscriere se poate depune in termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Ghioroiu.
Candidaţii trebuie să îndeplineasca condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, rerepublicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările
ulterioare.
a)are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe
baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea
justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
m) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
n) cunostinte operare calculator.
Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele:
a)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG 611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat
activitati de politie politica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de
concurs.
Relatii suplimentare la sediul Primăriei comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea, persoana de
contact: Teodorescu Simona, telefon, fax: 0250769007.
Bibliografie:
1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr.188/1999, rerepublicata, privind Statutul functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita al functionarilor publici;
4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
5. Legea nr.481/2004 privind protectia civila;
6. HG nr.1579/2005 privind Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta
voluntare;
7. HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative
pentru situatii de urgenta;
8. OG nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice
comunitare pentru situatii de urgenta;
9. Ordinul nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea
activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
10. OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
11. Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;
12. Ordinul nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura
organizatorica si dotarea servciciilor voluntare pentru situatii de urgenta.
Primar
Iosiv Predescu

