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A N U N Ţ  
  

PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU 
organizează concurs  

 

 

 

pentru ocuparea  funcţiei publice de executie vacante de consilier superior  la Serviciul 

Politie Locala – 1 post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Ineu în data de 03 Martie 

2015 - proba scrisă şi în data de 05 Martie 2015 - interviul. 

Probele stabilite pentru concurs sunt : 

a) selectia dosarelor de inscriere ; 

b) proba scrisa ; 

c) interviul. 

         Condiţiile de participare la concurs :  

         Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei orasului Ineu, str. 

Republicii, nr. 5, jud. Arad in termen de 20 de zile de la publicarea in Monitorul 

Oficial, la secretariat. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 

documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 

         Mentionam ca publicarea in Monitorul Oficial se va face in partea  III- a 

sectiunea Concursuri.   

         Proba scrisa a concursului va avea loc la sediul Primariei orasului Ineu in data de 

03.03.2015 la ora 10
00

. 

         Interviul va avea loc in data de 05.03.2015 in acelasi loc si la aceeasi ora. 

         Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa îndeplineasca condiţiile 

prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999  r2 privind Statutul functionarilor publici, 

cu modificarile si completarile ulterioare.  
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         Conditii specifice : Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv 

studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. 

       Vechime necesara : - 
Relaţii suplimentare, bibliografia si formulare de inscriere la concurs se pot obţine 

la sediul Primăriei Oraşului Ineu, Compartimentul Resurse Umane şi la telefon : nr. 

0257/511550, int. 127 si 139.  

 

 

 

 

 

               Primarul orasului Ineu, 

                  Calin – Ilie Abrudan 
 

 

 

 

 

 


