ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CÂRLIBABA
Tel. 0230575802/Tel. Fax. 0230575906, E-mail: cirlibaba83@yahoo.com

Nr. 4792/28.11.2018
Către:

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III sector 3, București, C.P. 030167

În atenţia: Domnului preşedinte Vasile-Felix Cozma
Referitor la: Solicitare aviz privind organizarea concursului pentru
recrutare inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul
compartimentului agricol, autoritate tutelară, asistență socială, stare civilă,
juridic și programe europene;
Domnule Preşedinte,
COMUNA CÂRLIBABA prin Primar, cu sediul comuna Cârlibaba, judeţul
Suceava, C.I.F. 4326906, reprezentată legal prin Primar – ing. Danciu Gabriel, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, vă
adresează rugămintea de a acorda avizul dumneavoastră pentru organizarea
concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, de inspector, clasa
I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului agricol, autoritate tutelară,
asistență socială, stare civilă, juridic și programe europene din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Cârlibaba.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
 Data până la care se depun dosarele de înscriere: pentru ocuparea funcţiei
publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal,în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a-III-a;
 Locul depunerii dosarelor: Primăria comunei Cârlibaba;
 Selecţia dosarelor de concurs: (5 zile lucrătoare) 10-16. 01.2019



Data/ora /locul de organizare: Primaria comunei Cârlibaba,
- proba scrisă 23.01.2019, ora 1000;
- interviul 28.01.2019, ora 1000;

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie
vacantă, de inspector, inspector, clasa I, grad profesional principal,
Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările
ulterioare;


Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în științe administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani

Fată de aspectele prezentate mai sus, vă rugăm să desemnați reprezentanţii
ANFP care vor face parte din Comisiile de concurs și Comisia de soluţionare a
contestaţiilor.
Vă mulțumim!
Comuna Cârlibaba
Primar: Danciu Gabriel-Michael

