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ROMÂNIA 
ORAŞUL BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA 

Strada Lotrului, nr. 2, Telefon/ fox: 0250/778240 
e-mail: brezoi@vl. e-adm.ro 

www.primariabrezoi.ro 
CIF: 2541894 

Nr.5515/05 .1 0.2018 

ANUNT 
În tenteiul prevederilor art. 5 7 alin. ( 4) din Legea nr.18 811999, 

r2, privind StatutulfuncJionarilor publici, cu tnodificările şi 
completările ulterioare coroborate cu prevederile art 39 alin. (2) 

din Hotărârea Guvernului nr. 61112008 pentru aprobarea 
normelor privind or~anizarea şi dezvoltarea carierei 

funcJionarilor publici, cu lnodificii.rile şi co1npletările ulterioare 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI 
cu sediul în oraşul Brezoi, str.Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din 

cadrul Compartimentului Protecţia Mediului şi Spaţii Verzi din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Brezoi astfel : · 

Data şi locul desfăşurării concursului : 
-proba scrisă în data de 06.11.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei; 
-proba Interviului se va anunţa oc..Jată cu a1î~art!a rt!ZuHatdor la (.JI'ui.Ja 
scrisă. 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, în 
perioada 05.10.2018-24.10.2018, inclusiv. 

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, doamna 
Efrim Maria, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane: telefon/fax 0250778240 şi adresă e
mail brezoi@vl.e-adm.ro. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE 

-îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999-republicată(2), modificată şi completată. 



Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul fundamental al ştiiinţelor inginereşti ; 

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 
: minimum 7 ani; 
Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei 

funcţii publice de execuţie vacante 

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 61112008; 
2) CUITiculum vitae, modelul comun european; 
3) copia actului de identitate; 
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
5) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, după caz; 
6) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform anexei nr. 
2D la H.G. nr. 611/2008; 
7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie 
al candidatului; 
8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru 
efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară 
îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efmt fizic şi se testează prin 
probă suplimentară; 

9) cazierul judiciar; 
10) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea 
sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) 
trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la 
H.G. nr. 611 /2008 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă 
acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice. 



Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate 
sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea 
cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei 
actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa 
de e-mail brezoi@vl.e-adm.ro. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. 
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a 
solicitat expres la înscrierea la concw·s preluarea informaţiilor direct de la 
autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub 
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care 
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor 
direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe 
cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel 
instituţional. 

Bibliografie 

1. Legea nr.215/200 1 a administraţiei publice locale, republicată, 

modificată şi completată; 

2. Constituţia României, republicată; 
3. Legea nr.188/1998 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, 

modificată şi completată; 

4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată, modificată şi completată; 

5. Legea nr.544/200 1, privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 

6. OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, modificată şi 

completată; 

7. Legea nr.l O 1/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, modificată şi completată; 

8. Legea nr.1 07/1996 a apelor, modificată şi completată; 
9. Legea nr.211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, modificată 

şi completată; 

1 O.Legea nr.54/20 12, privind desfaşurarea activităţii de picnic; 



11. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/20 14, 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
populaţiei, modificat şi completat; 

pentru aprobarea 
modul de viată al 

' 

12. OG nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
modificată şi completată. 

*Candidaţii vor avea în vedere, la studierea actelor normative din 
bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv 
republicările, modificările şi completările acestora. 

ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI 

Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Protecţia 
Mediului şi Spaţii Verzi 

!.Răspunde de gestionarea documentelor de mediu ale instituţiei; 
2.Răspunde de controlul şi respectarea prevederilor legale privind condiţiile 
de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
3 .Desfăşoară activităţi de identificare a aspectelor de mediu la nivelul 
oraşului şi evaluarea impactului asupra mediului; 
4.Identifică şi întocmeşte o evidenţă a tuturor surselor de apă destinate 
consumului uman (fântâni publice, fântâni individuale, declarate de cetăţenii 
care le deţin în proprietate, izvoare, captări locale-drenuri, foraje, precum şi 

alte asemenea surse de apă destinate consumului uman ce aparţin 
domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale), evidenţă ce va fi 
actualizată anual; 
5.Răspunde de informarea populaţiei aupra calităţii apei din sursele locale, 
monitorizate de către D.S.P.Vâlcea. 
6.Urmăreşte respectarea de către agenţii economici cu capital de stat sau 
privat şi de către locuitorii oraşului a măsurilor de protecţia mediului, 
prevenirea poluării aerului, apelor cu respectarea prevederilor actelor 
normative în vigoare privind protecţia mediului, gestionarea deşeurilor şi 
propune măsuri corespunzătoare; 

?.Participă la elaborarea de programe, sinteze, rapoarte informative privind 
calitatea mediului; 
8.Verifică şi controlează asupra respectării normelor de protecţia mediului 
astfel încât, să poată depista orice contaminare cu substanţe poluante; 



9.Răspunde de executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a străzilor, 
trotuarelor, parcurilor şi zonelor verzi, finanţate de la buget; 
1 O .În cazul unor activităţi de modernizare, extindere sau construcţie de noi 
obiective, întocmeşte documentaţia necesară obţinerii avizelor, acordurilor şi 
autorizaţiilor de mediu/gospodărire a apelor, precum şi a documentaţiei de 
mediu pentru reavizare şi reînnoire acolo unde este cazul; 
11.Asigură documentaţia pentru amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi 
urmăreşte realizarea lucrărilor; 
12.Participă la recepţia lucrărilor şi acţiunilor de investiţii, ale cărui 

beneficiar direct este consiliul local; 
13.Asigură în colaborare cu organele locale de poliţie, întreţinerea reţelei 
stradale şi marcarea locurilor de parcare şi trecere de pietoni pentru 
desfăşurarea notmală a transportului hipo şi auto pe teritoriului oraşului; 
14.Întocmeşte împreună cu viceprimarul programul acţiunilor şi lucrărilor de 
interes local ce urmează a fi realizate de către persoanele apte de muncă, 
benefic iare de ajutor social conform Legii nr.416/200 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
15 .Răspunde de repartizarea pe acţini şi 1 ucrări a acestor persoane, urmărind 
îndeplinirea sarcinilor primite şi respectarea normelor de securitate şi 

sănătate în muncă, de către beneficiarii de ajutor social; 
16.Întocmeşte pontajul şi ţine evidenţa concediilor de odihnă ale salariaţilor 
din subordine, precum şi pontaj ul persoanelor beneficiare de ajutor social şi 
al persoanelor care au de prestat muncă neremunerată în folosul comunitătii. 
17.Întocmeşte foaia activităţiilor zilnice pentru mijloacele de transport din 
dotare. 
18.Întocmeşte procesele verbale de consum pentru materialele şi carburanţii 
folosiţi la Activitatea Spaţii Verzi. 

Întocmit, 
Efrim Maria 
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