Nr. 528/16.02.2009

ANUNŢ
Comuna Bănia organizează în data de 11 martie 2009 concurs pentru ocuparea postului de director

la Regia Publică

Locală – Ocolul Silvic Bănia,care se va desfăşura la sediul Primăriei din comuna Bănia nr. 120, judeţul Caraş-Severin şi va
consta în susţinerea următoarelor probe:
1. probă scrisă – 11 martie 2009, ora 10 00;
2. interviu – 11 martie 2009, ora 14 00;
Dosarele candidaţilor se vor depune la sediul Primăriei din comuna Bănia nr. 120, până cel mai târziu la data de
04.03.2009 ora 16 00.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
La concursul pentru ocuparea funcţiei de director la Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia
Pentru participarea la concurs candidaţii vor îndeplinii cumulativ următoarele condiţii:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Explicaţia
Are cetăţenia romana si domiciliul in Romania;
Activitate de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii;
Avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
Nu a fost condamnat penal pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni
Are capacitate deplina de exercitiu;
Are o stare de sanatate care o face apta pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestata pe baza de examen medical;
Nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
Are vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;

CONŢINUTUL DOSARULUI
Candidaţilor la funcţia de director la Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Explicaţia
Cerere de participare la concurs;
Copie act identitate;
Copii acte de stare civilă;
Curriculum vitae;
Acte de studii în original şi copie;
Certificatul de cazier judiciar;
Dosar medical prin care să se ateste starea de sănătate corespunzătoare;
Extras de pe carnetul de muncă (original şi copie);
Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că are capacitate deplină de exerciţiu;
Declaraţie pe proprie răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică;

TEMATICA
de concurs pentru ocuparea postului de director la Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia
Nr. crt.
1.

Denumirea actului normativ
Constitutia României din 21 noiembrie 1991, republicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003
1

2.
3.

LEGEA nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic, cu modificarile si completarile aduse de OUG nr. 193 din 25 noiembrie 2008.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 18 iunie 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori
economici, cu modificările şi completările până la 31.12.2008;
4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. ORDINUL M.A.D.R. nr. 696 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor
silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului
national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice;
6. Hotărârea Guvernului nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru Reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de
vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare, cu modificările şi completările aduse prin HG. nr. 1.206
din 4 octombrie 2007 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea directiilor
teritoriale de regim silvic si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 85 din 29 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de
catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 996 din 27 august 2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de
prelucrat lemn rotund;
9. LEGE nr. 31 din 3 aprilie 2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, modificată şi completată prin LEGE nr.
210 din 2 iulie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza
contraventii;
10. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei sau telefonic la tel. 0255/243611; 0255/243718, între
orele 8 00-16 00 în zilele lucrătoare;

PRIMAR
Albu Ale xandru-Viche ntie
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