
ANUNȚURI CONCURSURI RECRUTARE PERSONAL
 ORGANIZATE DE PRIMĂRIA CÎMPENI ÎN ANUL 2017

Primăria Orasului Cîmpeni, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din

H.G.  nr.  286/2011,  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind  stabilirea

principiilor  generale  de  ocupare  a  unui  post,  vacant  sau  temporar-vacant,

corespunzător  funcţiilor  contractuale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  a

organizat în decursul anului 2017 următoarele:

-  concurs  de  recrutare  pentru  ocuparea  funcţiei  contractuale  de
conducere  vacante de Administrator Public,   clasa I,  studii  superioare,  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Cîmpeni, judeţul Alba;

           
           - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție
vacante  de  muncitor  calificat,  treapta  I,  studii  medii  sau  gimnaziale,  pe
perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală
al primăriei  Orașului Cîmpeni, judeţul Alba;

            - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție
vacante de magaziner, treapta I, studii medii , pe perioadă nedeterminată, din
cadrul Compartimentului  Cultură  și  Activități  Sportive al  primăriei   Orașului
Cîmpeni, judeţul Alba;

           - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție
vacante de magaziner, treapta I, studii medii, pe perioadă nedeterminată, din
cadrul Compartimentului  Cultură  și  Activități  Sportive al  primăriei   Orașului
Cîmpeni, judeţul Alba;

           - concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie
temporar  vacante de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional  principal,  studii
superioare,  Compartiment  Administrație  Publică  Locală,  Referendum  și
Registru Agricol, din  cadrul aparatului  de specialitate al Primarului Orașului
Cîmpeni, judeţul Alba;

           -  concurs de  recrutare   in  vederea  ocuparii  functiei  publice de
conducere șef serviciu, din cadrul Compartimentului Poliția Locală, din statul
de functii aprobat de Consiliul Local al orasului Cîmpeni,  la data de 20.12.2016
prin  Hotararea nr.  146/2016,  si  avizat  de  Agentia  Nationala a Functionarilor
Publici;

            -concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 funcţii publice de execuţie
vacante, clasa III, grad profesional asistent, studii medii, și a 3 funcţii publice
de  execuţie  vacante,  clasa  III,  grad  profesional  debutant,  studii  medii,
Compartiment   Poliţie  Locală    din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului Orașului Cîmpeni, judeţul Alba. 


