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ANUNŢ
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante,

 din cadrul aparatului de specialitate
 al Primarului comunei Agapia,  judeţul Neamţ

Primăria comunei Agapia, judeţul Neamţ organizează examen/concurs de
recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Agapia,  după cum urmează :

1.  inspector, clasa I, grad profesional  principal  din cadrul Serviciului
financiar contabilitate, impozite si taxe locale si gospodarire comunala.

         Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Agapia, din loc.
Agapia,  astfel:

-  în data de  27.11.2017, ora 10,00 proba scrisă
-  în data de  29.11.2017, ora 14,00 interviul.

          Depunerea dosarelor de  înscriere la concurs se va face în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Agapia , jud.Neamţ.
          Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele  prevăzute  la  art.49  din  Hotărârea  Guvernului  nr.611/2008,
modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Condiţii generale:
-  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;
Condiţii specifice:
-   pentru funcţia vacantă de  inspector, clasa I, gradul profesional principal
din  cadrul  Serviciului  financiar  contabilitate,  impozite  şi  taxe  locale  şi
gospodărire comunală :     
-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental: ştiinţe economice ;
 -  vechime  în  specialitatea  studiilor  necesare  exercitării  funcţiei  publice:
minimum 5 ani. 
        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Agapia ,
jud.Neamţ şi la  numerele de telefon 0233/244603; 0233/244611.
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ANEXA LA ANUNŢUL DE CONCURS

NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI DE CONTACT:
Ilioi Elena-Doina- Secretar Comuna Agapia
Tel. 0757102326

CĂTRE, MONITORUL OFICIAL AL ROMȂNIEI

       Primăria comunei Agapia, judeţul Neamţ cu sediul în comuna Agapia,
judeţul Neamţ , CIF. 2614112, reprezentată prin Vasiliu Mihai, vă rugăm să ne
publicaţi  in Monitorul Oficial , partea a III-a , în data de 27 octombrie 2017,
anunţul  alăturat  pentru  ocuparea  unei  funcţii  publice  vacante  conform Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, consolidată.
      De asemenea, declarăm că anunţul conţine un număr de 2.170 caractere cu
spaţii cuprinse în contorul de mai jos:
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