
PRIMĂRIA COMUNEI COMĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

anunță:

Primăria comunei Comăneşti, județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea următoarei
funcţii publice de execuţie:

- consilier, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Comăneşti, judeţul Suceava, Compartimentul buget finanţe, contabilitate, impozite şi taxe;
Condiții de desfășurare a concursului:
-data până la care se depun dosarele de înscriere: 31 martie 2016;
-data, ora și locul organizării probei scrise: 12.04.2016, ora 10, la sediul Primăriei Comăneşti;
-data, ora şi locul organizării interviului: 14.04.2016, ora 10, la sediul Primăriei Comăneşti;
Condiții de participare:
- pentru funcţia publică de consilier, grad profesional debutant din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Comăneşti, judeţul Suceava, Compartimentul buget finanţe,
contabilitate, impozite şi taxe sunt următoarele:

- Generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare;

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei
Comăneşti și va conține:

- Copie după actul de identitate;
- Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
- Copiile diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
- Copie după carnetul de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
- Cazier judiciar;
- Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Copie după fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior

sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
- Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activităţi

de poliție politică;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate de către secretariatul de concurs, sau în copii legalizate.

Relații suplimentare la tel. 0230/539217.


