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A�U�Ţ 

 

 

Primăria oraşului Draganesti-Olt, având sediul in orasul Draganesti – Olt, str. N. Titulescu, nr.150, 

judetul Olt, cu respectarea prevederilor legale prevazute de HG 611/2008, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează: 

 

 

- consilier , clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului informatizare, 

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in informatizare, 

 

- consilier , clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului informatizare 

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in informatizare , 

•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an, 

 

- consilier , clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului achiziţii publice. 

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in ştiinţe juridice sau economice 

 

- consilier , clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului achizitii publice. 

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in ştiinţe juridice sau economice 

•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an 

 

Probe:  

- proba scrisa: 17 mai 2017, ora 10:00 

- interviul: 23 mai 2017, ora 10:00 

- Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Draganesti-Olt. 

Probele se vor susţine la sediul instituţiei din str. N. Titulescu, nr. 150, oraş Draganesti – Olt, 

judeţul Olt. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde documentele 

prevazute de art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii 

legalizate.  

 Bibliografia, actele necesare pentru dosarele de înscriere la concurs, precum si alte informaţii 

sunt afişate la sediul instituţiei si pe pagina de internet http://www.draganesti-olt.ro. Relaţii 

suplimentare la telefonul 0249465815 

 

 

PRIMAR, 

                         Ing. ROTARU PANTELIE 

 

 

 


