
” Primaria Municipiului Piatra Neamţ 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de 

execuţie vacante: 

             - 1 post Consilier grad.IA, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – 

Biroul Administrare Baze sportive şi de Agrement. 

Condiţii specifice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - min 4 ani; 

             - 1 post Consilier grad.IA, din cadrul aparatului de specialitate al primarului– 

Compartimentul Administrare Infrastructura Cozla. 

Condiţii specifice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - min 4 ani; 

- 1 post Consilier grad.I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului– Biroul 

Administrare Baze sportive şi de Agrement. 

Condiţii specifice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economia 

comerţului,turismului şi serviciilor; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - min 3 ani; 

             - 1 post Consilier grad.I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului– 

Compartimentul Administrare Infrastructura Cozla. 

Condiţii specifice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - min 3 ani; 

 Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ din strada Ştefan cel 

Mare nr. 6-8, astfel: 

- proba scrisă - 07 iunie 2018, ora 14:00; 

- proba interviu  în termen de 4 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor 

ultimei probe. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute 

la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 

nr.1027/2014. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Primăriei Municipiului 

Piatra Neamţ în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României . 

Probele stabilite pentru concurs: 

- Selecţia dosarelor 

- Proba scrisă 

- Proba interviu  

Condiţiile de participare la concurs si bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei 

municipiului Piatra Neamţ www.primariapn.ro . 

Date contact, tel 0233218991 int.219.” 

 

http://www.primariapn.ro/

