ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI-STOENEŞTI
COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI, JUDEŢUL GIURGIU
str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 123, Sat STOENEŞTI, cod poştal 087078

Tel/Fax: 0246.256.258, 0246.256.005,
NR. 1549 /12.02.2020

ANUNȚ
Primaria comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, în conformitate cu
prevederile
Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile și completarile ulterioare,
prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei COVID-19,
precum și prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, organizeaza in
data de 15.03.2021, concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de
executie de Consilier Achizitii Publice, grad profesional asistent in cadrul
compartimentului Achizitii Publice.
Conditiile de participare la concurs pentru functia publica de Consilier achizitii
publice, grad profesional asistent in cadrul compartimentului Achizitii Publice:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - 1 an;
Data si locul desfasurarii probelor stabilite:
 15.03.2021 ora 10.00 la sediul Primariei comunei Floresti-Stoenesti, judetul
Giurgiu - proba scrisa;
 data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Conditii generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art. 465 alin.
(1) din O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul administrativ.
Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 zile de la data
publicarii anuntului pe site-ul primariei si la avizier, in perioada 12.02.2021-03.03.2021
la sediul Primariei comunei Floresti-Stoenesti.

Dosarul trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49
alin.1 din H.G. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, modificat de pct. 16
din H.G. nr. 761/2017 privind modificarea si completarea H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Programul de lucru:
-program de lucru regulat, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind 8 ore/zi, 40
ore/săptămână.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obtine
la sediul Primariei comunei Floresti-Stoenesti, sat Stoenesti, strada 1 Decembrie
1918, nr. 123, judetul Giurgiu, telefon 0246256005, persoana de contact State
Elena, Consilier principal, Resurse umane.

