
 
 
 

Nr. 4298 din 02.06.2022 
 

ANUNȚ 
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice 

de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava - Compartiment contabilitate, impozite și taxe 

locale, urbanism 
 

 

Primăria comunei Izvoarele Sucevei organizează concurs de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional 

asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, 

judeţul Suceava - Compartiment contabilitate, impozite și taxe locale, urbanism în data 

de 04.07.2022 ora 10 proba scrisă  și 06.07.2022 ora 10 interviul la sediul Primăriei 

comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava. 

 

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul Primăriei comunei Izvoarele 

Sucevei, str. Principală, nr. 53, județul Suceava, în termen de 20 de zile de la data 

publicării anunțului, respectiv în perioada 02.06.2022-21.06.2022 și va conține în mod 

obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr.611/2008, cu modificările 

și completările ulterioare; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d)  copii ale diplomelor de studii; 
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e) copia carnetului de muncă și după caz a adeverinței eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și,după caz, în specialitatea 

studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice; 

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului; 

g) cazierul judiciar; 

h) declarația pe proprie răspundere sau adeverința care să ateste lipsa calității de 

lucrător al Securității sau collaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de 

legislația specifică. 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite 

de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de 

către secretarul comisiei de concurs. 

 

Condiții de participare: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 

alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- studii universitare de licența absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 

domeniul științe administrative sau economice; 

- vechime în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 

1 an.  

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Date contact pentru primirea dosarelor: sediul Primăriei comunei Izvoarele Sucevei- 

str. Principală nr. 53, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava, telefon/fax: 

0230575990, izvoarele.sucevei@prefecturasuceava.ro, persoana de contact Char 

Vasilena – consilier.  

  

Primar, 
 

 Mihail MECHNO 
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