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Nr. 5898 / 07.05. 2015

ANUNT
Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in
vederea ocuparii functiei contractuale de executie vacanta de consilier, in cadrul
Compartimentului Achizitii Publice .
Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Paulesti , din comuna
Paulesti sat Paulesti nr.650, si consta in trei probe, dupa cum urmeaza:
- in data de 02.06.2015 selectia dosarelor;
- in data de 08.06.2015, ora 10.00, proba scrisa;
- in data de 10.06.2015 , interviu;
Conditii de participare la concurs:
Conditii generale:
-candidatii trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de art.3 din Regulamentul
cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011, modificat si completat ulterior;
Conditii specifice:
-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul economic, administrativ sau juridic
-cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu
Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei comunei Paulesti din comuna
Paulesti sat Paulesti nr.650, judetul Prahova, pana la data de 28.05.2015 , ora.15.30, si
vor contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
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;
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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) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Informatii suplimentare despre: conditii de participare, bibliografie si
documentele pe care trebuie sa le cuprinda dosarul de concurs se pot obtine la numarul
de telefon: 0244/224300 sau 0724141310.
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