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ANUNŢ 
 
 

 
„Primăria comuna Domnești organizează, în data de 08.01.2014 ora 10.00 

proba scrisă și 10.01.2014 ora 14.00 interviul concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant la Compartiment Evidența Persoanelor,  Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidență a Persoanelor Domnești, județul Ilfov. 

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei comunei Domnești Șos Al. I. 
Cuza nr. 25-27, comuna Domnești, județul Ilfov. 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile minime prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; 
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, 

bibliografia precum şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se 
afişează la sediul instituţiei organizatoare. 

Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la 
telefon 021/351.52.56.” 
 
 
 
 

Primăria Domnești, 
Primar 

Boșcu Ninel Constantin 
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