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ANUNŢ PUBLICITAR 
 

 
Primăria Oraşului Ghimbav, cu sediul în Ghimbav, str. Lungă nr. 69, judeţul Braşov 

organizează în data de 25.04.2017 ora 10
00

- proba scrisă şi 27.04.2017-ora 10
00

  interviul, concurs 

pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: 

 1) Inspector, clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul impozite şi taxe 

Condiţii de participare:  

 -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice. 

  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an. 

 2) Inspector, clasa I, gradul profesional debutant la compartimentul achiziţii publice 

integrare europeană şi autorizări 

Condiţii de participare:  

 -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice-drept sau 

ştiinţelor administrative-administraţie publică sau în domeniul ştiinţelor economice. 

 3) Inspector, clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul achiziţii publice, 

integrare europeană şi autorizări 

Condiţii de participare:  

 -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă. 

 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an. 

  

 Pentru participarea la concurs în vederea ocupării acestor posturi candidaţii trebuie să 

îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare. 

 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 49 din 

HG nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008 şi se pot depune în termen de 20 

de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României-partea a III-a la sediul Primăriei 

Oraşului Ghimbav. 

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei- comp. resurse umane sau la telefon 0268/258006. 

 
 

   


