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CATRE,
REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 611/2008 modificata
prin HG 761/2017 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
respectarea prevederilor OUG nr.90/2017, Primaria comunei Mirzanesti, judetul
Teleorman, doreste publicarea la data de 12.04.2018, a urmatorului anunt:
“ANUNT “
Primaria comunei Mirzanesti, judetul Teleorman, organizeaza concurs de
recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I,
grad profesional principal, in cadrul Compartimentului –financiar contabil.
Conditiile de desfasurare a concursului:
 Data pana la care se depun dosarele de inscriere :
- pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector , clasa I,
grad profesional principal, in cadrul Compartimentului – financiar contabil
– in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a III a.
 Locul depunerii dosarelor: sediul Primariei Comunei Mirzanesti.
 Selectia dosarelor: 07-10.05.2018
 Data /ora/locul de desfasurare a concursului:
- proba scrisa - 15.05.2018, ora 10.00/sediul Primariei comunei MirzanestiSala de sedinte;
- interviul - 18.05.2018, ora 10.00 /sediul Primariei comunei Mirzanesti Sala de sedinte.
Conditii de participare la concurs:
 Conditii generale:
- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art 54, din Legea
188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Conditii specifice:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul Stiinte
economice .
- 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
 Dosarele de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele
prevazute din HGR nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
 Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului se afiseaza la sediul
Primariei comunei Mirzanesti, judetul Teleorman, precum si pe site-ul
primariei.
 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Mirzanesti,
tel.0247.331808, sau email primariamarzanesti@yahoo.co.uk, iar persoana de
contact d-na Dragomir Sorina Florentina,
inspector principal in cadrul Compartimentului Contabilitate.
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