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“ ANUNŢ CONCURS DE RECRUTARE
– FUNCȚIONAR PUBLIC "
Comuna Cermei, cu sediul în: localitatea Cermei, str.-., nr.304, jud. Arad, în baza Legii nr.
188/1999, rerepublicată(r2) şi actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice vacante, pe durată nedeterminata, pentru funcția publică de execuție :
- Referent clasa III, grad profesional : superior din cadrul compartimentului
impozite-taxe al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Cermei
Facem menţiunea că, ne încadrăm în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
Datele de organizare a concursului sunt :
- pentru proba scrisă : 06.06.2019 orele 10,00;
- proba de interviu în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise, asa cum este stipulat de art. 56 alin. 1 din HG nr. 611/2008;
Termenul limită de depunere a dosarelor va fi de 20 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial partea a III-a, un ziar de largă circulaţie şi la sediul instituției.
Condiții de participare la concurs: pentru referent clasa III, grad profesional

:superior
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiții :
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.
-vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare : minimum 7 ani;
Bibliografia:
: Constituția României, Legea nr. 215/ 2001 , Republicată și actualizată Legea nr.
188/1999, republicată și actualizată precum şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici, republicată, asa cum este stipulat de art. 21 alin. 4 din HG nr. 611/2008.
De asemenea conține Legea nr. 227/2015-Codul Fiscal, actualizată precum și HGR. nr. 1/
2016 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, actualizată.
Condiţiile de participare la concurs bibliografia stabilită și atribuțiile din Fișa postului sunt
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul acesteia www.comuna-cermei.ro
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Cermei, nr.304, jud.Arad, tel
0257-328101.
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