ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI SLANIC

ANUNȚ
Primăria orașului Slănic, județul Prahova , anuntă scoaterea la concurs a
funcțiilor publice de execuție de :
- inspector superior - Compartimentul Achiziții Publice
- consilier superior - Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, regsitrul agricol
si alte activitati auxiliare
Concursul va avea loc la data de 24.04.2018 ,orele 10,00 proba scrisă și 26.04.2018
orele 10,00- interviul ,la sediul Primariei orasului Slănic.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primariei orașului Slănic ,în
termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a
III-a și trebuie să conțină :
- formularul de inscriere , conform anexei nr.3 la HGR nr.611/2008 modificata;
- curriculum vitae, modelul comun european;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari si
perfectionari;
- copia carnetului de munca sau dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru
perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor necesare
ocuparii functiei publice;
- cazier judiciar;
- adeverinţă care să ateste starea de sănatate corespunzătoare,eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;
- declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitătii de
lucrator al Securității sau colaborator al acesteia.
Condiții de participare la concurs :
Pentru funcția de inspector superior – Achizitii Publice
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul functionarilor publici rerepublicata.
Conditii specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă ,respectiv studii superioare de lungă
durată,absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domenile: juridic, administrativ
sau economic;
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 9 ani
Pentru funcția de consilier superior – Urbanism
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul functionarilor publici rerepublicata.
Conditii specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă ,respectiv studii superioare de lungă
durată,absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul urbanismului;
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 9 ani

CONDUCEREA,

