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ANUNT
Primaria Comunei Codăești, Judetul Vaslui organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioada nedeterminata a functiei publice de executie , vacanta, CONSILIER PRINCIPAL – OPERATOR IT,
la Compartimentul Operator IT
- consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Operator IT (rol) ,
judetul Vaslui,
Concursul va avea loc, la sediul Primariei comunei Codaesti, judetul Vaslui.
- Proba scrisă– se va susţine in data de 15 MARTIE 2016, ORA 10.00;
- Proba interviului– se va susţine in maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Dosarele se depun la secretariatul Primăriei comunei Codăești în termen de 20 de zile calendaristice
de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a si vor conţine, in mod obligatoriu,
documentele prevăzute in art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute in art. 54, art.57 alin.5 lit.bsi art.9 lit.a, din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), modificările şi completările ulterioare.
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime necesarea exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- cunostinte de operare calculator Word, Excel;
- Cunoasterea unei limbi straine: nivel mediu, scris si vorbit;
- are calitati morale si profesionale necesare, atestate prin recomandare de la ultimul loc de munca.
Tematica si bibliografia sunt afisate la sediul Primăriei comunei Codăești.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0235341114 int. 13 secretar comună Apostol Alina »
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ANUNT
Primaria Comunei Codăești, Judetul Vaslui organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioada nedeterminata a functiei publice de executie , vacanta, POLITIST LOCAL – CLASA I PRINCIPAL,
la Compartimentul POLITIE LOCALA
- POLITIST LOCAL, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului POLITIE
LOCALA , Comuna Codăești, judetul Vaslui,
Concursul va avea loc, la sediul Primariei comunei Codaesti, judetul Vaslui.
- Proba scrisă– se va susţine in data de 15 MARTIE 2016, ORA 10.00;
- Proba interviului– se va susţine in maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Dosarele se depun la secretariatul Primăriei comunei Codăești în termen de 20 de zile calendaristice
de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a si vor conţine, in mod obligatoriu,
documentele prevăzute in art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilorpublici, cu modificările şi completările
ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute in art. 54, art.57 alin.5 lit.bsi art.9 lit.a, din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), modificările şi completările ulterioare.
Condițiile specifice prevăzute în fișa postului:
a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență;
b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
c) apt psihologic pentru aviz „port armă”
d) Permis conducere categoria B
e) are calitati morale si profesionale necesare
Tematica si bibliografia sunt afisate la sediul Primăriei comunei Codăești și pe pagina de internet
www.primariacodaesti.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0235341114 int. 13 secretar comună Apostol Alina »
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ANUNT
Primaria Comunei Codăești, Judetul Vaslui organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioada nedeterminata a 4 posturi, functii publice de executie , vacante, POLITIST LOCAL – CLASA III
ASISTENT, la Compartimentul POLITIE LOCALA
4 posturi Politist local, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Politie
locală, Comuna Codăești, judetul Vaslui,
Concursul va avea loc, la sediul Primariei comunei Codaesti, judetul Vaslui.
- Proba scrisă– se va susţine in data de 15 MARTIE 2016, ORA 10.00;
- Proba interviului– se va susţine in maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Dosarele se depun la secretariatul Primăriei comunei Codăești în termen de 20 de zile calendaristice de
la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a si vor conţine, in mod obligatoriu,
documentele prevăzute in art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilorpublici, cu modificările şi completările
ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute in art. 54, art.57 alin.5 lit.b si art.9 lit.a, din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), modificările şi completările ulterioare.
Condițiile specifice prevăzute în fișa postului:
a) studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni;
c) apt psihologic pentru aviz „port armă”
d) are calitati morale si profesionale necesare
Tematica si bibliografia sunt afisate la sediul Primăriei comunei Codăești și pe pagina de internet
www.primariacodaesti.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0235341114 int. 13 secretar comună Apostol Alina

