ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU

PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG
Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 10, Tel: +(40)269 523 101, Fax: +(40)269 524 401, Cod: 555200
E-mail: office@primaria-avrig.ro Web: www.primaria-avrig.ro

NR……./………………..

ANUNŢ
Primăria oraşului Avrig organizează in data de 20 februarie 2017 concurs de
recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcții publice de execuție vacante:
 Compartimentul juridic:
- Consilier juridic, grad profesional principal:
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 juridice, specializare drept;
 cunostinte operare calculator, nivel mediu ;
 vechime in specialitatea studiilor : minim 5 ani.
 Biroul Lucrari Publice si Administrarea Patrimoniului :
- Inspector, 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 inginerie, specializare constructii civile sau instalatii;
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 cunostinte operare calculator, nivel mediu ;
 vechime in specialitatea studiilor : minim 9 ani.
Concursul se organizează în data de 20 februarie 2017, ora 10,00 – proba scrisă şi
în 22 februarie 2017, ora 10.00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data
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.
Alaturat anexam bibliografiile stabilite pentru examenul de recrutare.
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