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ANUNT
Primarul comunei Creaca , judetul Salaj organizeaza in data de
04.12.2014 , concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier ,
calasa I , grad profesional principal in cadrul Compartimentului Registrului
Agricol .
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile
de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea III, la sediul
Primariei comunei Creaca .
Conditiile de participare :
- conditiile generale sunt cele prevazute de art 54 din legea nr.
188/1999(r2 );
-conditii de studii : obsolvite cu diploma de licenta , respectiv studii
superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalente;
- vechiome minim 5 ani de zile in specialitatea studiilor .
Bibliografia :
1. Legea nr. 7/2004
2. Legea nr. 215/2001- republicata
3. Legea nr. 188/1999 - republicata
4. Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 28/2008
5. Hotararea nr. 661/2001
6. O.G. nr. 33/2002
Documente necesare -dosar de inscriere :
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,
modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesara ocuparii

functiei publice .
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie
răspundere, cu 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).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Relatii suplimetare se pot obtine la nr. de telefon : 0260-646509,
0260-646557.
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