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PRIMĂRIA COMUNEI BEICA DE JOS,
ANUNŢĂ CONCURS/EXAMEN
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCȚI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE:
1. CONSILIER CLASA I, GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT, ÎN CADRUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
2. POLIȚIST LOCAL CLASA III, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL, ÎN CADRUL
COMPARTIMENTULUI POLIȚIE LOCALĂ, ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ
Concursul va avea loc în data de 15.12.2015, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei
Beica de Jos din localitatea Beica de Jos, strada Principală, nr. 215, județul Mureș.
Condiţiile pentru participare la concurs sunt:
- condiți generale: cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
- condiţii specifice:
1. pentru funcția publică vacantă de consilier clasa I, gradul profesional debutant, în
cadrul Compartimentului financiar-contabil și administrație publică locală: studii
superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ștințelor economice, administrație
publică sau științelor juridice, cunoștințe de utilizare și operare PC - nivel mediu (word, excel);
2. pentru funcția publică vacantă de polițist local clasa III, gradul profesional principal, în
cadrul Compartimentului poliție locală, ordine și liniște publică: studii medii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minim 4,6 ani, să dețină permis de
conducere categoria ,,B", cunoștințe de utilizare și operare PC - nivel mediu (word, excel);
Bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afişate la sediul
instituţiei și pe site-ul instituţiei www.beica.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei
comunei Beica de Jos, judeţul Mureş. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265 719 612 sau la sediul Primăriei comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.

PRIMAR,

SECRETAR,

Moldovan Maria

Pop Silvestru-Vasile

