ANUNŢ
Primăria Comunei Sârbii-Măgura, judeţul Olt, organizează Concurs de Recrutare
pentru ocuparea de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în
cadrul compartimentului agricol
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei publice sunt:
- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările
ulterioare.
- Condiţii de studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă, sau echivalent într-unul din domenile agronomie, zootehnie sau medicina
veterinara.
- Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la
concursul de recrutare:-7 ani
Concursul se va organiza la Sediul Primăriei comunei Sârbii-Măgura din strada
Coşereni nr. 1, conform calendarului următor:
1.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în
termen de 20 zile de la data publicării anunțului ( în perioada 03-22 februarie 2021).
2.
Selecția dosarelor de înscriere : 23 februarie - 01 martie 2021
3.
Data și ora probei scrise: 8 martie 2021, ora 10.00
4.
Locul desfășurării probei: Sediul primăriei comunei Sârbii-Măgura, situată in
satul Vitănești, strada Coșereni, numărul 1, județul Olt.
5.
Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise.
Bibliografia , actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare
se pot obţine de la structura pentru resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului in persoana dlui Năstase Cristian-Mihail.
Telefon 0249481595, 0761101302.
PRIMAR
Lucian Tănase

ANEXA
La Anuntul de concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante

Subsemnatul Tănase Lucian in calitate de primar al Comunei Sârbii-Măgura
jud Olt declar pe proprie raspundere ca textul anuntului contine ……………………..
semne, cu spatii conform raportului de mai jos
CONTOR DE CUVINTE
Pagini 1
Cuvinte 235
Caractere (fără spaţii) 1439
Caractere (cu spaţii) 1785
Paragrafe 16
Linii 34
Plata se va face prin Ordin de Plata de catre Comuna Sârbii-Măgura, CIF
16602622, Cod IBAN plătitor RO61TREZ24A510103200109X, Codul BIC
TREZROBU, de la TREZORERIA STATULUI – SLATINA
Factura fiscala o trimiteti pe fax la nr 0249481595, sau e-mail
cristianmihailnastase@yahoo.com,
Relaţii la telefon 0761101302, domnul Năstase Cristian-Mihail, secretarul comunei.

Data …………………………..

Semnatura

