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ANUNT

' Primdria Municipiului Craiova organrzeazd, \a sediul central din str. A.l. Cuza. nr. 7.

concurs de recrutare pentru ocuparea urmdtoarelor funclii publice de conducere vacante:

- gef serviciu in cadrul Serviciului Recuperare Creanle Fiscale qi Eliberare Certiflcate de

Atestare Fiscali, Direcjia Impozite gi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipir-rltri

Craiova - 1 post;
- Eef serviciu in cadrul Serviciului Contabilitate gi Preluctare Date, Direclia lmpozite ;r

Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - I post.

Concursul va avea loc la sediul Primdriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza. nr. 7. irr

data de 17.05.2017, ora 10.00 - proba scrisd, urmAnd ca proba de interviu sa se stabileascd potriviL

art. 60 altn.2 din H.G. nr. 61 112008, cu modificarile gi completdrile ulterioare.

Candidalii trebuie sd indeplineascf, condiliile prevdzute de art. 54 din Legea nr. 188/l 999

privind Statutul funclionarilor publici, republicatS, cu modificdrile gi completarile ulterioare.

precum gi urmdtoarele condilii specifice de participare:
1. pentru funclia public[ de conducere de gef serviciu in cadrul Serviciului Recuperat'e

Creanle Fiscale gi Eliberare Certificate de Atestare Fiscal6, DirecJia Impozite gi Taxe. din aparatLrl

de specialitate al primarului municipiului Craiova - I post:

- studii universitare de licenla absolvite cu diplomb, respectiv studii superioare de lullga

duratd absolvite cu diploma de licenla sau echivalentd in domeniul qtiinlelor economice;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice: 2 ant
- studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administraliei publice, managelrlent ori

in specialitatea studiilor necesare exercit[rii func{iei publice;
2. pentru funclia publica de conducere de gef serviciu in cadrul Serviciului Contabilitate ;i

Prelucrare Date, Direc{ia Impozite gi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municilliullrr

Craiova - 1 post:
- studii universitare de licenld absolvite cu diplon'rd, respectiv studii superioare de lunga

duratd absolvite cu diploma de licen![ sau echivalentf, in domeniul gtiinJelor economice;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice: 2 am'.

- studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administraliei publice. management ori

in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice.

Dosarele se vor depune in maximum 20 zlle de la data publioarii anuniului in MonitorLrl

Oficial, paftea a III-a, la sediul Primdriei Municipiului Craiova gi trebuie sd cuprinda obligatoli-
documentele previzr-rte de art.49 din H.G. nr.6ll/2008, cu modific[rile;i completarile ulterjoare.

Bibliografia este afigatd la sediul instituliei.
Informalii suplimentare se pot obline latelefon 02511416235 interior 358, Serviciul Resursc

Umane.
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