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ANUNT
Consiliul Jude{ean Neamf organizeazd concurs de recrutare pentru ocuparea
doud funclii publice de execuJie vacante
Ei consilier, clasa

I,

de: consilier,

clasa

a

I, grad profesional principal

grad profesional asistent din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al

Direcliei Generale Buget Finanle.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judefean Neam!, constdnd

scrisi

care va avea loc

in data de 29 martie 2016, ora

1000

in proba

gi interviul in maxim 5 zile

lucrdtoare de la data susJinerii probei scrise.

Condi{iile specifice pentru participare la concurs sunt:
- studii universitare de licen!6 absolvite cu diplomd, respectiv studii superioare de
lungi dvratd, absolvite cu diplomi de licenld sau echivalentd, in domeniul qtiinle

economice;
-

vechime in specialitatea studiilor - minim 5 ani pentru gradul profesional
principal qi minim 1 an pentru gradul profesional asistent.

Dosarele de inscriere se vor depune pAnd pe data de 17 martie 2016, ora
Serviciul Resurse Umane al Consiliului Judetean Neamt.

PRESEDINTE

EMILIA AR

1630,

la
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610004, Str.Alexandru cel Bun, Nr.27, Piatra Neamt
Tel. : (+04)023 3 I 2l .28.90 ; (+0 4)0233 I 2l .3 6.7 0 ; Fax: (+04)023 3 I 21 1 5 69
E-mail : cj neamt@yahoo. com; Web : www.cj neamt.ro

Acte necesare
pentru dosarul de inscriere la concurs
conform prevederilor art. 49, alin.1 gi 4, din H.G. ff. 61112008 cu modificirile gi
completdrile ulterioare, privind organizarea $i dezvoltarea carierei func{ionarilor publici

1. Formularul de inscriere la concurs;

2. Copie de pe actul de identitate;
3. Copii dupi diplomele de studii gi alte acte care atest[ efectuarea unor
specializiri;
4. Copie de pe carnetul de munci sau, dupi caz, o adeverinfi care si ateste
vechimea in munci gi, dupi cazrin specialitate;
5. Cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaralie pe proprie
rlspundere, cu obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfiquririi concursului, dar nu maitirziu de 5
zile lucritoare de la data la care a fost declarat admis in urma selecfiei
dosarelor, sub sancfiunea neemiterii actului administrativ de numire)*;
6. Adeverin{a care si ateste starea de sinitate corespunziltoarel
7. Declarafie pe proprie rispundere sau adeverin{i care si ateste ci nu a
desfigurat activitifi de poli{ie politici.

Copiile de pe actele prevdnfie mai sus se vor prezenta insolite de documentele
originale, in vederea certificdrii pentru conformitate cu originalul de cdtre secretariatul
comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Formularul de inscriere prevdzut la pct.l, se pune la dispozilia candidalilor prin
Serviciul Resurse umane. et. IV. cam. 401.

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
DIRECTIA GENERALA BUGET FINANTE
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