Primaria orasului Busteni
Nr.11296/07.11.2012

A N U N T
Primaria Orasului Busteni organizeaza concurs in conformitate cu prevederile HG
nr.611/2008, in vederea ocuparii functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional
asistent in cadrul Directiei Economice.
Conditiile de desfasurare a concursului:
- dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei orasului Busteni,
bld.Libertatii nr.91, judetul Prahova, pana la data de 28.11.2012;
- candidatii ale caror dosare de inscriere au fost selectate de catre comisia de concurs,
vor sustine proba scrisa in data de 10.12.2012, ora 10:00, iar interviul se va sustine in
data de 11.12.2012, ora 10:00, la sediul Primariei orasului Busteni, b-dul Libertatii,
nr.91, judetul Prahova.
Conditiile de participare la concurs :
- vechime in specialitatea studiilor necesare: 1 an;
- studii superioare de lunga durata;
 Participantii vor depune urmatoarele acte necesare inscrierii la concurs:
a)formularul de înscriere prevăzut (se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului);
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţa 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)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz,
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile
lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire.
 Alte relatii suplimentare se pot obtine de la Comp.Resurse Umane, zilnic intre orele
08:00–14:00 sau la telefon : 322 005/110.

CONDUCEREA,

