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ANUNȚ
« In conformitate cu prevederile HG 611/2008, Primaria comunei Miloșești
organizeaza in data de 29 ianuarie 2018, ora 10.00 (proba scrisa) si in data de 31 ianuarie
2018, ora 10.00(interviul), la sediul Primariei comunei Miloșești concurs în vederea ocupării
urmatoarelor funcţiii publice de executie vacante :
-

Referent,clasa III,grad profesional asistent - Compartimentul achizitii
publice ;

-

condiţiile specifice prevăzute în fişa postului 1:

-

studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, vechimea in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie - 6
luni

-

Inspector,clasa I , grad profesional principal – Compartimentul
asistență socială;

-

condiţiile specifice prevăzute în fişa postului 2:

-

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice de execuție - 5 ani

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările
ulterioare.
Actele necesare pentru intocmirea dosarului:
- formular inscriere;
- copie act de identitate;
- copie dupa actele de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copie carnet munca ;
- cazier judiciar ;
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- adeverinta medicala din care sa reiasa faptul ca este apt pentru a participa la concurs ;
- declaratie ca nu a desfasurat politie politica.
Actele vor fi prezentate în original şi copie.
Dosarele vor fi depuse până la data de 17 ianuarie 2018, ora 16.00.
Pentru relaţii suplimentare şi bibliografie cei interesaţi se vor adresa la sediul Primăriei
comunei Miloşeşti sau la telefon 0243/245277 ,persoană de contact Nicula Silviu Dragoș secretar , telefon 0762205485 »
Primar,
Chițoiu Nelu

