
                

ANUNT

     PRIMĂRIA COMUNEI STELNICA ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 20 FEBRUARIE 2014, CONCURS DE
RECRUTARE PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE :  
     1- INSPECTOR CLASA I – grad profesional asistent din cadrul compartimentului URBANISM.; 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- Cetăţenie română;
- Vechime minimum 1 an;
- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
- Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului ;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
- Diplomă studii absolvite ;
- Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
- Cazier judiciar;
- Copie carnet de muncă sau adeverinţă vechime; 
- Copie C.I.;
- Copie acte Stare civilă;
- Cerere participare concurs;

2. INSPECTOR, clasa I, grad profesional  Asistent din cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- Cetăţenie română;
- Vechime minimum 1 an;
- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
- cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului ;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
- Diplomă studii absolvite ;
- Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
- Cazier judiciar;
- Copie carnet de muncă sau adeverinţă vechime; 
- Copie C.I.;
- Copie acte Stare civilă;
- Cerere participare concurs;

3. INSPECTOR, clasa I, grad profesional  Superior, din cadrul Compartimentului Agricol.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- Cetăţenie română;
- Vechime minimum 9 ani;
- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
- Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului ;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
- Diplomă studii absolvite ;



- Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
- Cazier judiciar;
- Copie carnet de muncă sau adeverinţă vechime; 
- Copie C.I.;
- Copie acte Stare civilă;
- Cerere participare concurs;

4. POLITIST LOCAL, clasa III, grad profesional  Debutant  din cadrul Compartimentului POLIŢIE 
LOCALĂ – 2 POSTURI

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- Cetăţenie română;
- Vechime - 0;
- Studii medii, absolvite cu diploma de BAC;
- Atestat Pază şi ordine ;
- Permis de conducere Cat. B
- Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului ;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
- Diplomă studii absolvite ;
- Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
- Cazier judiciar;
-     Copie C.I.;
- Copie acte Stare civilă;
- Cerere participare concurs;

     Dosarele de participare la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 18 FEBRUARIE 2014 iar concursul se va desfăşura pe parcursul a două
probe : proba scrisă 20 februarie 2014 - orele 11.00 şi proba orală – 20 februarie - orele 14.00.
 Relaţii suplimentare la sediul Primăriei (secretariat) sau la telefon : 0243/367185.

     Dosarele de participare la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 18 FEBRUARIE 2014 iar concursul se va desfăşura pe parcursul a două
probe : proba scrisă 20 februarie 2014 - orele 11.00 şi proba orală – 20 februarie - orele 14.00.
 Relaţii suplimentare la sediul Primăriei (secretariat) sau la telefon : 0243/361785.
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