ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA BIRGHIS
TEL. 0269-517101 FAX. 0269-517106

Nr.76/12.01.2017
ANUNȚ CONCURS- FUNCȚIONAR PUBLIC

Primăria comunei Bîrghiș cu sediul în loc.Bîrghiș nr.199, jud. Sibiu, în
baza Legii 188/1999,organizează concurs pentru ocuparea următorului post
vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcție publică;

1.Referent clasa III grad profesional debutant , din cadrul compartimentului
impozite si taxe .

Conditiile de desfasurare a concursului
Concursul se desfasoara la sediul Primariei comunei Bîrghiș astfel;
Proba suplimentara-







testarea cunostintelor de operare pe calculator;
21.02.2017 ora 10: 00
Proba scrisa
21.02.2017 ora 11: 00
Interviul
23.02.2017 ora 10: 00
Conditiile de participare la concurs
Sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr.188 / 1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata.
Studii medii cu diploma de bacalaureat.
Cunostinte medii
operare PC ( Windows , Wodr, Excel).
Abilitati , calitati si aptitudini necesare; profesionalism, adaptabilitate, abilitati de
comunicare , eficenta, constiinciozitate , receptivitate , punctualitate , politete.

Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare in functia publica de executie vacanta , dosarul va
cuprinde urmatoarele documente conform prevederilor art. 49 din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organiarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008;
 Copia actului de identitate;
 Formular de inscriere , conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata,
 Copia diplomei de studii liceale .
 Cazier judiciar;
 Adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 Declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat
activitati de politie politica.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS
1. Legea nr. 188/ 199 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 7/ 2004 privind Condul de conduita a functionarilor publici, republicata,
modificata si competata;
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
4. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile
si completarile ulterioare.
5. O.G. nr.119/31.08.1999 privind controlul intern / managerial si controlul financiar
preventive.
6. Legea nr. 227/2015 – Noul Cod Fiscal

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial.
Date de contact;tel.0269517101, e-mail; primariabirghis@yahoo.com

Primar
Roman Marius Nicolae

