
      

ANUNȚ

Primaria  Municipiului  Piatra  Neamţ  organizează  concurs  de  recrutare  pentru
ocuparea  urmatoarei  functii  contractuale   vacante  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului:

- 1 post consilier grad IA – Directia Administrativa 
Concursul  se  va  desfășura  la  sediul  Primăriei  municipiului  Piatra  Neamț  din  strada
Ștefan cel Mare nr. 6-8, in data de 28 martie 2017 , ora 10:00 proba scrisă .

Probele stabilite pentru concurs:
- Selecția dosarelor
- Proba scrisă
- Interviu    

Conditiile de participare la concurs :

Conditii generale: 
Stabilite in anexa la prezentul cf. HG nr. 286 din 2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Condiții specifice:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de licenta domeniul stiinte ingineresti 
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului min. 4 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generala a Primariei municipiului Piatra
Neamt in perioada 07.03.2017 - 20.03.2017 si trebuie să contina documentele prevăzute la art. 6 din
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată si completată de H.G.nr.1027/2014.

Selectia dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare se efectueaza in termen
de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.
Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea
termenului de selectie a dosarelor.

Conditiile  de  participare  la  concurs  si  bibliografia  se  afiseaza  la  sediul  si  pe  site-ul  primariei
municipiului Piatra Neamt www.primariapn.ro .
Relatii  suplimentare  se  pot  obtine  la  sediul  primariei  municipiului  Piatra  Neamt  si  la  telefon
0233.218.991  - secretariat comisii: insp. Petrea Nicoleta.

http://idrept.ro/00139175.htm
http://www.primariapn.ro/

