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      ANUNT    

 
 Primaria Municipiului Piatra Neamţ 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de 
executie: 
Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidența Persoanelor – Biroul Stare Civila  
Referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidența Persoanelor – Biroul Stare Civila  
Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidența Persoanelor – Biroul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor  
 
Programat la data de 28.04.2014, ora 10:00.  
Locatie desfasurare concurs: Piatra Neamt, sediul Primariei din strada Stefan cel  Mare 
nr. 6- 8. 

 
 Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generala a Primariei 
municipiului Piatra Neamt in perioada 28.03.2014 - 17.04.2014. 
 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contina în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de 
H.G. nr.1173/2008. 
Conditiile de participare la concurs: 
           Conditii generale: 

- Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art 54 din Legea nr 
188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;        

          Conditii specifice: 
1. Pentru postul de inspector asistent  
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare 

de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta  
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minim 
1 an.  

2. Pentru postul de referent superior:  
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat 
- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minim 

9  ani . 
3. Pentru postul de consilier superior   
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare 

de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta  
- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minim 

9 ani.  
- Cunostinte operare pe calculator nivel avansat  

 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul primariei municipiului Piatra Neamt si la 
telefon 0233.218.991. 
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