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Nr.13483/17.08.2015 
 
 

ANUNŢ  
 
 

Primăria oraşului Lipova organizează concurs de recrutare în vederea 
ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante: 

 
1. O funcţie de execuţie de consilier clasa I, gr. asistent în 

cadrul Compartimentului Asistență Socială. 
          Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici; 
          Condiţii specifice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței 
sociale;      

           - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 1 an; 

2. O funcţie de execuţie de consilier clasa I, gr. debutant în 
cadrul Biroului Agricol. 
          Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici; 
          Condiţii specifice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
zootehnie/agronomie;      



3. O funcţie de execuţie de inspector clasa I, gr. debutant în 
cadrul Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate – 
Compartimentul Impozite și Taxe Locale. 
          Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici;        
          Condiţii specifice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;      
 

Condiţiile de desfăşurare a concursului: 
 

 depunerea dosarelor de înscriere - 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a-III-a la sediul 
Primăriei oraşului Lipova, respectiv în intervalul 24.08.2015-
14.09.2015; 

 proba scrisă – programată în data de 21.09.2015, ora 1000; 
 interviul – programat în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise. 
Bibliografia se afişează la sediul Primăriei oraşului Lipova.  

       Relaţii suplimentare cu privire la documentele necesare înscrierii la 
concurs, precum şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei oraşului 
Lipova şi la nr.de telefon 0257/561133 şi Compartiment Resurse Umane. 
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