
                                            
 

 

ANUNT CONCURS –FUNCTIONAR PUBLIC 

 

Primaria comunei Tataru cu sediul in com Tataru, sat Podgoria nr. 251, jud. Prahova, 

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant  pe perioada nedeterminata pentru 

functie publica de: 

INSPECTOR, clasa I grad profesional principal -Contabilitate 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor: Studii superioare de specialitate absolvite cu diploma de licenta; 

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

Proba scrisă:- data de 10.03.2021 ora 10,00  la sediul  Primariei Tataru  

Interviu:- data de 12.03.2021, ora 10,00 la sediul primariei. 

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in perioada 08.02.2021-  

01.03.2021. 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente,  

-copia actului de identitate;  

-formularul de înscriere,  

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;     -  

 -copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

şi, după caz, în specialitate;  

-cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 

concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în 

urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).  

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;  

-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică.  

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de 

concurs, sau în copii legalizate.  

 

          Date de contact : tel 0244460200, e-mail primariatataru@yahoo.com 
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PRIMAR, 

Ionut Popa 

 

 

 

 

 

 
 


