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A N U N T   
                    In conformitate prevederilor art.38  si art. 39 din HG.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu  modificările şi completările ulterioare, Comuna 
Teliucu Inferior  aduce la cunostinta publica, organizarea şi desfăşurarea  concursului de recrutare din data de 
15.01.2018, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara, respectiv funcția de Referent de specialitate , clasa II, 
grad profesional superior, funcție vacantată, aflată în cadrul  Compartimentului Urbanism si Achizitii Publice . 

Concursul de recrutare  constă în trei etape succesive după cum urmează: 
-selecția dosarelor de înscriere 
-proba scrisă  
-interviu. 
Condiţiile de desfăşurare a concursului: 
-data până la care se pot depune dosarele:  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  si contin documentele prevazute la art. 49 , alin. (1) din HG nr. 
611/2008 

-institu ţia publică la care se depun dosarele: Primaria Comunei Teliucu Inferior,  Compartimentul 
Financiar Contabil si Resurse Umane, sat Teliucu Inferior, Str. Minei , nr. 2, Comuna Teliucu Inferior jud. 
Hunedoara, la Dl Matei Sebastian Teodor, Secretar comuna Teliucu Inferior, telefon 0254738105, fax 
0254738253, email  primariateliuc@gmail.com; 

-data, ora, locul organizării concursului : 
  - selectarea dosarelor de înscriere, la sediul  Primariei Comunei Teliucu Inferior,  judeţul 

Hunedoara, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 
           - în data de 15.01.2018, ora  10.00- – proba scrisă, la sediul Primaria Comunei Teliucu Inferior, sat 

Teliucu Inferior, Str. Minei , nr. 2, judeţul Hunedoara, in sala de sedinte, 
   - data interviului se va stabili de către Preşedintele comisiei de concurs. 

 Condiţii de participare la concurs: 
 Condiţii generale: 
 - condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 Condiţii specifice pentru funcția publică de execuție  de referent de specialitate, clasa II,  grad profesional 
superior: 

 -  studii superioare de scurta durată, absolvite cu diplomă ; 
 - vechime în specialitatea studiilor, minim 9 ani; 
 - cunoștințe operare calculator, nivel bază. 
Relatiile referitoare  la Bibliografie  si organizarea  concursului  se vor putea obtine de la secretarul 

Comisiei de concurs,  incepand cu data de 21.12.2017 de la  Dl Matei Sebastian Teodor, Secretar comuna 
Teliucu Inferior, telefon 0254738105, fax 0254738253, email  primariateliuc@gmail.com; 
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