
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN . 
Nr.(~t. din tJY. o./.. . 2016 

PREŞEDINTE 

ANUNT • 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Consiliul Judeţean 
!eleorman, organizează la sediul său, situat în Alexandria, str. Dunării, nr. 178, 
Judeţul Teleorman, concurs de recrutare pentru funcţia publică de conducere vacantă 
de şef serviciu, gradul II, la Serviciul drumuri şi poduri al Direcţiei dezvoltare 
locală, din cadrul Consiliului Judetean Teleorman , . 

I.Probele stabilite pentru concurs sunt: 
- proba scrisă - 07.03.2016, orele 10°°; 
- interviul - 09.03.2016, orele 15°°. 

II.Condiţii de desfăşurare concurs: 
- concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Teleorman 
- dosarele se depun până la data de 23.02.2016, orele 163°, la sediul 

Consiliului Judeţean Teleorman la Biroul resurse umane, salarizare şi monitorizare 
funcţii publice, cam. 115. 

III. Condiţiile de participare la concurs sunt: 
a) Pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu, gradul II, la 

Serviciul drumuri şi poduri al Direcţiei dezvoltare locală, din cadrul Consiliului 
Judeţean Teleorman: 

_ candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; 

_ studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul- "inginerie civilă"; 

_ studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în 
condiţiile legii; 

_ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 
conform art.57 alin.(6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 2 ani în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

Cei interesaţi, vor depune la Biroul resurse umane, salarizare şi monitorizare 
funcţii publice, camera 115, un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele acte: 

a) formularul de înscriere; 
b) copia actului de identitate; 






