ANUNŢ
Primăria comunei Stănești, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea
funcției publice vacante de referent, clasa a III-a, grad profesional principal din cadrul
Compartimentului Financiar - Contabil si Achiziții Publice.
Concursul se va desfăsura la sediul Primăriei comunei Stănești, județul Giurgiu, strada
Primăriei nr. 5, după cum urmează:
1. Conditiile de desfasurare a concursului:
- dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei comunei Stanesti, localitatea
Stanesti, str. Primariei nr. 5, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului privind
desfasurarea concursului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III -a;
2. Data si locul desfasurarii probelor stabilite:
- 7 martie 2017, ora 10:00, la sediul Primariei comunei Stanesti - proba pentru
verificarea cunoştinţelor în domeniul utilizării calculatorului;
- 7 martie 2017 ora 12:00 – proba scrisa
- 10 martie 2017 ora 10:00 , la sediul Primariei comunei Stanesti - interviul;

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea
188/1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare.
Condițiile specifice de participare sunt:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicării
anunțului in Monitorul Ofical al României, Partea a III-a .
Dosarul trebuie sa conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49, alin. 1
din HG 611/2008 cu modificările si completările ulterioare.
Bibliografie :
– Legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata;
- Legea 227/2015 - Codul Fiscal, numai Titlul IX - Impozite si taxe locale;
Tematica pentru proba practica de verificarea cunoştinţelor în domeniul utilizării
calculatorului este atasata la prezentul anunt in cadrul aceleasi sectiuni;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Stăneşti, la numărul de
telefon 0246235107, doamna Cîrstea Elena.
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