
Nr. 910 din 26.02.2021 

 

ANUNŢ 

 

  

Primăria Comunei BOBICESTI, cu sediul in comuna Bobicesti, nr. 54, judetul Olt 

organizează CONCURS pentru ocuparea a două posturi vacante aferente personalului contractual de 

execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bobiceşti , județul Olt, conform H.G. 

nr. 286/23.03.2011.   după cum urmează: 

 
           A.DENUMIREA POSTULUI 
  

                    1. inspector IA , treapta profesionala I, 
2. inspector  debutant 

 
B.CONDIȚII GENERALE  DE PARTICIPARE LA CONCURS 

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenie română,  cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) vârsta minimă reglementata de prevederile legale; 
d) capacitate deplină de exercițiu 
e) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea.  
 
CONDITII  SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 

inspector IA , treapta profesionala I,:  
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă  în domeniul, 
domeniul tehnic 
Vechime - 9 ANI vechime in specialitate  
 

     inspector  debutant 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă   
-cursuri, specializari in domeniul urbanismului    
Vechime --FARA VECHIME  
 

D. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – termen de 10 zile lucrătoare de la data 

afișării/publicării anunțului(ultima zi de depunere a dosarelor 11 martie 2021,ora 16,00) la sediul 
Primăriei comunei BOBICESTI, Comuna BOBICESTI, sat BOBICESTI, Str. Bobicesti  nr. 54, 
Județul Olt. 

2. Selecția dosarelor de înscriere:               15 si 16 .03.2021  
3. Data probei scrise   -  22.03.2021 , ora 10,00 
4. Data interviului-în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise 



Locul desfășurării probelor –Sediul Primăriei comunei BOBICESTI, Str. Str. BOBICEŞTI ,nr.54, 

Comuna BOBICESTI, sat BOBICESTI, Județul Olt. 
 
           E. RELAȚII SUPLIMENTARE  
Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere și relații suplimentare se pot obține de la Secretarul 
general al comunei Bobicesti,    MATEI DANIELA  consilier, tel.: 0249 455501,fax 0249 455 501 și e-
mail:primaria@bobicesti.ro . 
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