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pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de polițist local 

clasa III, gradul profesional principal, în cadrul compartimentului poliție locală, ordine și liniște publică

în structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
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