ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI OBREJIȚA
NR. 524 DIN 14 FEBRUARIE 2020
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 618 alin (2) din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Primăria comunei
Obrejița organizează, în data de 17 martie 2020, ora 10:00, concursul (proba scrisă)
de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de
execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul
contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul
Vrancea.
Condiţiile de participare la concurs:
a) condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute
de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, excepție litera e);
b) condiţii specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
ramură de știință: științe economice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;
Proba scrisă se va desfăşura în data de 17 martie 2020, ora 10:00 la sediul
Primăriei comunei Obrejița, judeţul Vrancea, iar data și ora interviului vor fi
stabilite ulterior, cu încadrarea în termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Primăriei
comunei Obrejița, la secretarul general al comunei, în termen de maximum 20 de
zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției (14 februarie
2020) și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada
14 februarie – 4 martie 2020 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare.
Concursul de recrutare se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Obrejița din
comuna Obrejița, sat Obrejița, județul Vrancea și constă în 3 probe succesive, după
cum urmează:
1. selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 5 martie 2020- 11 martie
2020;

2. proba scrisă -17 martie 2020, ora 10:00
3. interviul - data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă,
cu încadrarea în termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise.

Afișat în data de 14 februarie 2020

Primar,
Pardos Nicu

