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                                                       CĂTRE,
REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL“

Subscrisa  Primăria  comunei  Agapia  ,  judeţul  Neamţ cu  sediul  în  loc.
Agapia, str.Nicolae  Iorga , nr.140, vă rugăm să publicaţi, în conformitate cu art. 38
si 39  din Hotărârea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  anunţul  privind  organizarea  concursului  de  recrutare  din  data  de
14.08.2017 - ora 10ºº, proba  scrisă  şi în data de 18.08.2017- ora 1400 – interviul,
pentru  ocuparea  următoarelor  funcţii  publice  vacante  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului comunei Agapia  Neamţ, după cum urmează:

1.consilier  juridic,  clasa  I, grad  profesional  asistent din  cadrul
Compartimentului juridic ;

2.inspector,  clasa  I, grad  profesional  principal  din  cadrul  Serviciului
financiar, contabilitate, impozite şi taxe locale şi gospodărire comunală

3.consilier, clasa I,  grad profesional  asistent, din cadrul Compartimentului
Stare civilă, relaţii cu publicul, secretariat, resurse umane

Anexăm textul anunţului de concurs şi copie după dovada înştiintării ANFP.
Menţionăm că dorim publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a

III-a, în data de 12.07.2017

VICEPRIMAR 
cu atributii de 

PRIMAR,
VASILIU MIHAI
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                                                                          DATA PUBLICARII:   12.07.2017

ANUNŢ

concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Agapia , judeţul Neamţ

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

1.  consilier  juridic,  clasa  I, grad  profesional  asistent din  cadrul
Compartimentului juridic ;

2.   inspector,  clasa  I, grad  profesional  principal  din  cadrul  Serviciului
financiar, contabilitate, impozite şi taxe locale şi gospodărire comunală

3.     consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului
Stare civilă, relaţii cu publicul, secretariat, resurse umane

         Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Agapia, din loc. Agapia,
astfel: în data de  14  august  2017, ora 10,00 proba scrisă şi  în data de 18 august
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.

 



Condiţiile de participare:
Condiţii generale:
        - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare;
     
Condiţii specifice:
a) pentru funcţia vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional
asistent  din cadrul Compartimentului  juridic;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă  durată, absolvite cu diplomă  de licenţă  sau echivalentă  în specializarea
drept / ştiinţe  juridice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 1 an.

b) 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:
minim 5 ani.

 c)  pentru funcţia vacantă  de consilier,  clasa  I,  grad  profesional  asistent  din
cadrul Compartimentului Stare civilă, relaţii cu publicul, secretariat, resurse umane
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă  durată,  absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă  în  domeniul
fundamental: ştiinţe sociale, ştiinţe economice, ştiinţe ingineresti.
- vechime în specialitatea  studiilor  necesare  exercitării funcţiei publice:
minim 1 an

        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Agapia, jud.
Neamţ şi la nr. de tel.0233/244603; 0233/244611

VICEPRIMAR
cu atributii de

PRIMAR,
VASILIU MIHAI




