ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA VALEA RÂMNICULUI
TEL / FAX: 0238 / 574410
e-mail primariavalearamnicului@yahoo.com
Nr. 2616 din 10.05.2017

ANUNȚ
Primăria comunei Valea Râmnicului, cu sediul în comuna Valea
Râmnicului, județul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcții publice vacante:
-

Inspector,
clasa
I,
gradul
profesional
debutant
–
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE;
Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant – BIROU
POLIȚIE LOCALĂ;

-

Concursurile se vor desfășura
Râmnicului, după cum urmează:
-

la

sediul

Primăriei

comunei

Valea

proba scrisă
: 14.06.2017, ora 10,00
proba interviu : 16.06.2017, ora 10,00

I.Condiții de participare la concursul de recrutare pentru funcțiile publice
de execuție vacante:
Candidații la concurs trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare.
II.Condiții specifice pentru ocuparea funcțiilor publice vacante :
-

-

Inspector,
clasa
I,
gradul
profesional
debutant
–
COMPARTIMENT IMPOITE ȘI TAXE – studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domniul științe economice, științe juridice sau
administrative;
Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant – BIROU
POLIȚIE LOCALĂ – studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Anunțul privind concursul și bibliografia, sunt afișate la sediul Primăriei
comunei Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău și pe
site-ul www.comunavalearimnicului.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la
Primăria comunei Valea Râmnicului în zilele lucrătoare, telefon 0238/574410.
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Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției în termen de 20
zile de la afișare în M.O. al României Partea a-III-a, și vor conține în mod
obligatoriu :
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a
desfășurat activități de poliție politică;
i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
* Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice.
Primar Comuna Valea Ramnicului
Ing. Marian Galbenu

2

