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ANUNŢ
Primăria oraşului Avrig organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
urmatoarelor functii publice de executie vacante:
Serviciul Impozite si Taxe Locale, Autorizare Libera Initiativa :
1. Inspector, grad profesional debutant
Conditii generale : prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata (r²), cu modificarile si completarile
ulterioare;
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
 studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă –
în domeniul stiinte economice, administratie publica sau drept.
2. Consilier juridic, grad profesional superior.
Conditii generale : prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata (r²), cu modificarile si completarile
ulterioare;
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
 studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă –
în domeniul în domeniul drept, specializare drept ;
 vechime in specialitatea studiilor minim 7 ani.
Concursul se organizează în data de 25 februarie 2019, ora 10,00 – proba scrisă
şi în 27 februarie 2019, ora 10.00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data
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publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei oraşului Avrig.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia se afişează la sediu şi pe site-ul Primăriei oraşului Avrig - www.
primaria-avrig.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei oraşului AvrigCompartimentul Resurse Umane și la telefon nr. 0269/253101.

PRIMAR,
DAVID ADRIAN-DUMITRU

SECRETAR
GRANCEA MIRCEA

INSPECTOR R.U.
UDRESCU VICTORIA

2

