ANUNT CONCURS –RECRUTARE PENTRU FUNCTII PUBLICE VACANTE

Comuna Danes cu sediul in: loc Danes str.- nr.390, jud. Mures in baza
HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorelor posturi vacante/pe
perioada nedeterminata pentru functiile publice:
Denumirea postului :
- Inspector clasa I grad debutant in cadrul Compartimentului Contabilitate si
Achizitii Publice
- Inspector Clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Impozite si taxe
Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad debutant
din cadrul Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice:
Pentru a participa la concursul privind ocuparea functiilor publice vacante de -„
inspector clasa I grad debutant ” din cadrul Compartimentului „Contabilitate si
Achizitii Publice”,funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii specifice:
•
conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici , republicata cu modificarile si completarile ulterioare
•
sa fie absolventi de studii universitare de licenta,respectiv studii superioare
de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta , in domeniul
stiintelor economice, contabilitate
•

vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului : fara vechime

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Danes , nr.390 , loc.Danes,
judeţul Mureş.
Proba scrisă se va desfăşura în data de: 8 mai 2017 , ora 09,00;
Interviul va avea loc în data de: 10 mai 2017
Data până la care se pot depune dosarele:
nr.611/2008

, ora 12.00;

conform art.49 din HG

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu :

•
formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului
nr.611/2008
•

copia actului de identitate

•
copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari
•
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
•

cazierul judiciar

•
adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ,eliberata
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie
al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate
•
declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a
desfasurat activitati de politie politica
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de
documentele originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre
secretarul comisiei de concurs.
Condiţii specifice pentru participarea la concursul privind ocuparea postului
vacant de
-„ inspector clasa I grad principal ” din cadrul Compartimentului „ Impozite si
Taxe locale ,,din aparatul de specialitate al primarului – COMUNA DANES :
Pentru a participa la concursul privind ocuparea functiilor publice vacante de -„
inspector clasa I grad principal ” din cadrul Compartimentului „Impozite si taxe
locale”,funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii
specifice:
•
conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici , republicata cu modificarile si completarile ulterioare
•
Sa fie absolventi de studii universitare de licenta,respectiv studii superioare
de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul
stiintelor juridice sau stiintelor economice
•
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : minim
5 ani
Condiţii de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Danes , nr.390 , loc.Danes,
judeţul Mureş.
Proba scrisă se va desfăşura în data de: 8 mai 2017 , ora 13,00;
Interviul va avea loc în data de: 10 mai 2017
Data până la care se pot depune dosarele:
nr.611/2008

, ora 14.00;

conform art.49 din HG

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu :
•
formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului
nr.611/2008
•

copia actului de identitate

•
copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari
•
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
•

cazierul judiciar

•
adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ,eliberata
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie
al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate
•
declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a
desfasurat activitati de politie politica
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de
documentele originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre
secretarul comisiei de concurs.
Date contact: tel.0265762212, email:danes@cjmures.ro
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