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ANUNŢ
CONCURS RECRUTARE PE FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ DE
INSPECTOR, CLASA I, GRAD ASISTENT
Comuna Boțești, județul Vaslui organizează concurs de recrutare pe funcţia publică de
execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD ASISTENT din Compartimentul contabilitate,
impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei, conform prevederilor
Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările
și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile, de la data afișării anunțului,
15 iulie 2022 până la 03 august 2022, ora 16,00.
Concursul de recrutare se organizează la sediul Primăriei Comunei Boțești, județul Vaslui, în
data de 16 AUGUST 2021.
Examenul constă în 3 etape:
1) Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la concurs: 09.08.2022;
2) Proba scrisă va avea loc în data de 16.08.2022 la sediul Primăriei comunei Boțești, ora 11.00;
3) Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise.
Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru
promovarea fiecarei probe de concurs este de 50 de puncte. Punctajul final se calculează prin însumarea
punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Condiţii de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe
economice;
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Dosarele de inscriere la concurs vor cuprinde documentele prevăzute la art. 49 din HG nr.
611/2008. Documentele se prezintă în copii legalizate ori xerocopii însoţite de actele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din Codul
administrativ.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul Secretar general al UAT comuna Boțești.
Coordonate de contact : Primăria comunei Boțești , tel: 0235/484508, e-mail:
comunabotestivs@yahoo.com; botesti@vs.e-adm.ro, persoana de contact: d-na Camelia Sterea general al UAT comuna Boțești.
Anuntul, atribuțiile prevăzute în fișa postului, bibliografia, precum și alte date necesare
desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet, la secțiunea special creată în acest scop
www.primariabotesti.ro și la avizierul instituției.
Primar,
Adrian PANTEA

