
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de 

selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 

0254/542152,site :www.adiapavj.ro anunţă organizarea recrutarii/selecţiei candidatilor pentru 

ocuparea a 1 (unu) post de membru al  Consiliului de Administraţie al SC Apa Serv Valea 

Jiului SA Petrosani pentru mandatul 2019-2022 . 

     Cerinte pentru candidati:  

-studii superioare in domeniul  juridic absolvite cu diplomă de licenţa, experienta in 

domeniul  juridic  de cel putin 5 ani; cetăţenia română; capacitate deplină de exerciţiu; stare 

de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează; să nu fie destituit/ă dintr-o 

funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 5 ani; fara inscrieri in cazierul judiciar si fiscal; nu a fost iniţiată şi nu 

se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva sa; nu face parte din mai 

mult de trei consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale; este 

independent in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată. 

           Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: 

copia actului de identitate, copia diplomelor de studii, curriculum vitae, copie carnet de 

munca/ documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul juridic/tehnic de minim 

5 ani,  referinte, cazierul judiciar si fiscal si toate formularele de declaratii disponibile pe site-

ul asociației și al societatii.  

           Candidatura şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 

21.06.2019, ora 11:00, în plic închis şi sigilat, la registratura societatii, din Petrosani, str. Cuza 

Voda, nr.23, jud.Hunedoara, unde vor primi un număr de înregistrare. Pe plic se va menţiona 

,,Candidatura pentru funcţia de  membru in Consiliu de Administratie al S.C. Apa Serv Valea 

Jiului S.A.- Petroşani’’ precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. 

Plicurile depuse dupa termenul limita  se vor restitui fara a fi deschise. 

Anuntul online, planul de selectie, bibliografia, informatiile publice legate de 

activitatea societatii sunt publicate pe paginile de internet ale asociației www//adiapavj.ro și 

ale societatii www//asvj.ro. 

 


