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                                           ANUNT,         

 

       In conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor 

publici,republicata,(r2) cu modificarile si completarile ulterioare si art.38 alin.(2) din Hotararea  

Guvernului nr.611/2008,privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor 

publici,Primaria Comunei Predesti  organizea- 

za concurs de recrutare pentru urmatoarele functii publice de executie vacante : 

 

  1 post -Consilier,clasa I ,grad profesional –debutant in cadrul compartimentului    

              de evidenta a persoanelor si stare civila. 

   1 post -Consilier, clasa I ,grad profesional-principal in cadrul biroului financiar   

                contabil,resurse umane si administrativ. 

  

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din 

Legea  nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2)cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

  Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei  

  publice sunt: pentru cele doua functii publice de executie vacante de  consilier, 

  clasa I ,grad profesional –debutant si principal pot candida, conform art.9 lit.c 

  din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,absolventi  

  ai studiilor universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superi- 

  oare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,cu ve- 

  chime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice conform  

 art.57 alin.(5) lit.b din Legea 188/1999. 



 

  

  Concursul de recrutare se va desfasura la sediul Primariei Comunei Predesti din str. 

 Principala nr.40 dupa cum urmeaza: 

 

 Pentru postul de consilier,clasa I,grad profesional -debutant  in cadrul  compartimentului de evidenta a 

persoanelor si stare civila: 

 

  -data până la care se pot depune dosarele de încriere = 20 de zile de la publicarea    

   anuntului la Monitorul Oficial; 

   -data ,ora şi locul pentru verificare conoştiinte operare calculator = 23.06.2014 ora    

     10°° - Primăria Predeşti; 

    - data ora si locul organizării probei scrise = 23.06.2014 ora 12°°- Primăria Predeşti; 
  
   -data  ora şi locul desfăşurării interviului = data de 25.06.2014 ora 12 
     Primăria Predeşti. 

      

 

 Pentru postul de consilier , clasa I grad profesional – principal în cadrul Biroului financiar   contabil , 

resurse umane şi administrativ : 

 -data până la care se pot depune dosarele de înscriere = 20 de zile de la publicarea    

   anuntului la Monitorul Oficial. 

-data ,ora şi locul pentru verificare conoştiinţe operare calculator = 24.06.2014 ora   
 10°° - Primăria Predeşti; 
 - data ora si locul organizării probei scrise = 24.06.2014 ora 12°°- Primăria Predeşti ; 

    - data, ora si locul organizării interviului = data de 26.06.2014 ora 12- Primăria  Predesti   

 

 

   Dosarele de inscriere  la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu,documentele     

   prevazute de  art.49,alin.(1)din Hotararea Guvernului nr. 611/2008. 

    Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul  

    Primariei Comunei Predesti.Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei  Co- 

    munei  Predesti din com.Predesti ,str.Principala , nr.40,telefon 0251/454183. 

 

  

  

                                             ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 

                                                            SERBAN FLORIAN 

 

 


