
 

 

 
 

Nr.573 din 17.02.2023 

 

ANUNȚ 

 
 Comuna Cociuba Mare cu sediul în Cociuba Mare nr 210,Județul Bihor, 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – în 

baza Art.618 alin.(3) din Codul Admimistrativ de  Consilier Clasa I,grad profesional 

superior, Compartimentul Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Cociuba Mare,Județul Bihor, 

 

      Data desfășurării concursului: 

-proba scrisă va avea loc în data 20.03.2023 , ora 10,   la sediul Primăriei Comunei Cociuba 

Mare,Cociuba Mare nr 210,Județul Bihor, 

-interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

      Dosarele de concurs se depun,la sediul Primăriei Cociuba Mare,Comuna Cociuba 

Mare,localitatea Cociuba Mare,nr 210,în termen de 20 de zile de la  data publicării anunțului 

pe site-ul instituției și site-ul ANFP,respectiv  perioada  16.02.2023- 07.03.2023  

 

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:  

1) Condiții generale -conform  art 465 din OUG nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

2) Condiții specifice de ocupare pentru funcția publică vacantă de Consilier,grad 

profesional -superior: 

1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă; 

2. Vechimea în specialitate – 7 ani; 

 

    Dosarele de concurs vor conține: 

   a) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008. 

   b) Copia actului de identitate,copie certificat naștere și certificat căsătorie după caz; 

   c) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

   d) Cazierul judiciar. 

   e) Adeverinţa 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. 

   f) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității 

de lucrător al securității sau colaborator al acesteia.  

   g) Curriculum vitae,modelul comun european. 



Relatii suplimentare se pot obtine la nr de telefon 0259/311232, 

E-mail-primaria.cociubamare@cjbihor.ro 

Persoană de contact-secretar delegat POP FLORICA 

Bibliografia/tematica este afișată pe site-ul primariei Cociuba Mare 
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