
PRIMARIA COMUNEI AXINTELE
Nr.2686/17.07.2018

A N U N T
În conforitate cu prevederile legale în vigoare Primăria comunei Axintele, judeţul Ialomița, cu
sediul în localitatea Axintele, judeţul Ialomița organizează concurs în vederea ocupări unui 
posturi vacante de:
-consilier , clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Buget. Finanțe, 
impozite și taxe
-condiții de participare la cuncurs sunt condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind statutul funcționarilor publici r2, cu modificările și completările ulterioare:
Condiţiile specifice:
-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice

-5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,

-  Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei

-  cunoștinte operare calculator- cunoștințe de bază
Concursul se va desfășura în data de 17.08.2018orele 10,00 la sediul Primăriei Axintele
Cei interesați vor depune dosar de înscriere în perioada 18.07.2018-06.08.2018, care va 
cuprinde următoarele acte:
1). Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Axintele
2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4). Copia carnetului de muncă; conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

5). Cazierul judiciar

6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate;

7). Curriculum vitae;

8. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
Bibliografia pentru concurs este cea afișată pe siteul Primăriei comunei Axintele 
wwwaxintele.ro
Relații suplimentare la telefon 0243317778

PRIMAR,
GRIGORE TUDOR
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