
ANUN  Ţ CONCURS

Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş organizează concurs
pentru ocuparea  urmatoarelor  funcţiilor  publice de execuţie   vacante:

1. Inspector, cls. I, grad superior  -  Compartiment Resurse Umane ; 
2. Inspector, cls. I, grad asistent – Serviciul financiar contabil - Compartiment evidenta

mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare. 
3. Inspector,  cls.  I,  grad  principal  –  Serviciul  financiar  contabil  –  Compartiment

contracte-concesiuni, Comercial 
4. Poliţist local , cls. I, grad debutant, - Serviciul Poliţia Locală -  Compartiment activitate

comercială.

Condiţiile de participare  la concurs:

Condiţii generale  : 

 candidaţii  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  prevăzute  de  art.  54  din  Legea  nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

Condiţii specifice  :

1. Pentru funcţia publică de inspector, cls. I,  grad superior  - Compartiment resurse
umane

 studii  universitare  de  licenţă  absolvite  cu  diplomă,  respectiv  studii  superioare  de
lungă durată,  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in  domeniul stiinte
economice, stiinte sociale sau politice,   sau stiinte  juridice ;

 vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani 

 2.  Pentru  funcţia   publică    de   Inspector,  cls.  I,  grad asistent  –  Serviciul  financiar
contabil - Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventor, amortizare. 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată,   absolvite  cu  diploma  de  licenţă  sau  echivalentă  în  domeniul   stiinte
economice.

 vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
 

3. Inspector, cls. I, grad principal – Serviciul financiar contabil – Compartiment contracte-
concesiuni, Comercial 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată,  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau
juridic 

 vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani

4. Poliţist  local  ,  cls.  I,  grad debutant,  -  Serviciul  Poliţia  Locală  -   Compartiment
activitate comercială.



 studii  universitare  de  licenţă  absolvite  cu  diplomă,  respectiv  studii  superioare  de
lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă

   permis de conducere categoria B

Probele stabilite pentru concurs:
 probele  eliminatorii : 4 noiembrie  2016  ora 10,  aptitudini sportive - pentru funcţia

publica de poliţist local 

 proba scrisă :  7  noiembrie  2016  ora 10.00, la  sediul Primăriei  Tăuţii Măgherăuş

 interviu 

Dosarele   de înscriere  se  depun  la sediul Primăriei Tăuţii Măgherăuş  în termen de
20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a . 

Bibliografia stabilită pentru concurs poate fi obţinută de la sediul Primăriei Tăuţii Măgherăuş
–  Compartiment  Resurse  Umane  sau  de  pe  site-ul  Primăriei  la  adresa
www.tautiimagheraus.ro

http://www.tautiimagheraus.ro/

