
2020.  NOVEMBER 2. ,  HÉTFŐ Á L L Á S A J Á N L A T ,  H I R D E T É S 1 3
Fenyéd község Polgármesteri Hivatala a közalkal-
mazottak alkalmazására vonatkozó 611/2008-as 

kormányhatározat, valamint a Közigazgatási 
kódexre vonatkozó 2019/57-es sürgősségi 
kormányrendelet előírásainak értelmében  

versenyvizsgát hirdet a következő köztisztviselői 
állásra: I. osztályú KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ 

munkakör a Pénzügyi, számviteli és urbanisztikai 
iroda keretén belül – meghatározatlan időre.

Részvételi feltételek:

• felsőfokú mérnöki, jogi vagy közigazgatási végzettség 

záróvizsgával

• min. 1 év szakmai tapasztalat

A jelentkezési iratcsomókat a hirdetés megjelenését követő 

20 napon belül, azaz 2020. november 23-ig kell benyújtani, 

a polgármesteri hivatal titkárságán. 

A jelentkezési iratcsomót az erre vonatkozó törvény (2008/611-es 

kormányhatározat, 49. szakasz) előírása szerint kell összeállítani.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

• beiratkozási kérvény

• önéletrajz

• végzettséget igazoló okirat másolata

• min. 1 év szakmai régiséget igazoló okirat(ok) másolata

• orvosi igazolás

• erkölcsi bizonyítvány

• személyazonossági igazolvány másolata

Az írásbeli versenyvizsga időpontja: 2020. december 4., 10 óra.

Helyszín: Fenyéd község Polgármesteri Hivatala, 5 munkanapon 

belül szóbeli vizsga. 

A jelentkezéssel és a vizsga anyagával kapcsolatos további 

felvilágosítások a Polgármesteri Hivatal titkárságán érhetőek el. 

(Telefon: 0266–245001). A versenyvizsga részletei, valamint 

a könyvészet megtekinthetők Fenyéd község Polgármesteri 

Hivatalának honlapján: www.fenyedkozseg.ro, valamint 

a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administra-

tiv şi  ale  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare PRIMĂRIA COMUNEI 

BRĂDEȘTI, Județul Harghita, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice execuţie 
vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Biroului financiar, 

contabilitate și urbanism al aparatului de 
specialitate al Primăriei comunei Brădești.

Proba scrisă: la data de 04.12.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei 
comunei Brădești.
Interviu: se va organiza conform dispoziţiilor art. 56 din HG nr. 
611/2008, cu  modificările şi completările ulterioare, la sediul 
Primăriei comunei Brădești.
Condiţiile de desfăşurare a examenului: dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului pe site-ul ANFP și al comunei Brădești, adică până la 
data de 23.11.2020, la sediul Primăriei comunei Brădești.

 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 

611/2008, cu  modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ
Condiţii specifice:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe economice; stiințe juridice sau 
științe inginerești
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice – minim 1 an

Informaţii suplimentare se pot obţine  la sediul Primăriei comunei 
Brădești, comuna Brădești, str. Petőfi Sándor nr.14, jud. Harghita.  

Persoana de contact: Besenyei-Molnár Andrea-Beáta, secretar 
general UAT, tel/fax: 0266-245001, e-mail: bradesti@hr.e-adm.ro.

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Tanácsának 
177/09.10.2020 számú határozatának értelmében a Figura 

Stúdió Színház versenytárgyalást hirdet a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Ház területén (Gyergyószentmiklós, Testvériség 
sugárút 9.) található 80 m² beltéri + 100 m² kültéri felület + 

mellékhelyiségek bérbeadására. 

A bérbeadandó felület rendeltetése önálló kulturális programokkal is jelentkező 

kávézó, amelyet a bérlő a színház munkarendjével való egyeztetés alapján 

működtet majd. A versenytárgyalásra 2020. november 20-án kerül sor a Figura 

Stúdió Színház székhelyén. A versenytárgyalásra azon jogi személyek 

jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a részvételi feltételeknek, és 2020. 

november 19. 13.00 óráig benyújtották a jelentkezési iratcsomót. 

A részvételi díj 200 ron (vissza nem térítendő) + 1000 ron részvételi garancia. 

A részvételi garancia összege a tárgyalás lezajlása után visszaigényelhető. 

A versenytárgyalás szabályzata és a feladatfüzet nyomtatott vagy elektronikus 

formában is igényelhető a Figura Stúdió Színház Pénzügyi és Könyvelési 

Osztályán.  További felvilágosítás a 0752–223 364-es vagy 0266–364370-es 

telefonszámokon, munkanapokon 9 és 14 óra között, valamint 

az economic@figura.ro e-mail címen.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

ÁLLAT

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel: 0745-
184962.

#288942

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon: 0747-
995432.

#289400

Eladók 120-160 kg közötti disznók, választási 
lehetőséggel, az áruk 12 lej/kg. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0751-459438.

#289405

Eladó 140-160 kg közötti disznó. Tel.: 0742-
322448.

#289406

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfalván. Tel: 
0744-928418.

#289415

Eladó nagyon fi nom, házinevelt csirkehús, 
fagyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg, Csikkozmás, 
Hargita. Minden pénteken megrendelt csirké-
ket szállítunk Csíkszeredába és környékére, 
a kívánt címre. Tel.: 0727815339 E-mail: fl ori-
bit@yahoo.com

#289418

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

#289422

Vásárolok piros-tarka, kék-belga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel: 
0747-663378.

#289430

Eladók süldők, 55-80 kg közöttiek, 13 lej/kg. 
Érdeklődni: 0747-972418.

#289437

Eladók házilag tartott húsdisznók, 120-150 kg 
között, Székelyudvarhelyen. Tel.: 0757-414097.

#289462

BÉRBE ADÓ

Kiadó Csíktaplocán 10 áras udvar garázssor-
ral, három fázisú áramhálózattal, udvari vilá-
gítással. Tel: 0744-541062.

#289443

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#289060

INGATLAN

Eladó felújított, bebútorozott, földszinti, 2 szo-
bás lakás a Nárcisz sétányon, Csíkszeredában. 
Hőszigetelt, IV emeletes téglatömbházban, sa-
ját hőközponttal és pincével. A papírok rende-
zettek, azonnal átírható, beköltözhető, csere is 
érdekel. Ára: 49 000 euró. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon: Tel.: 0744-400464.

#289393

Bérelnék 50-60 m2-t irodának, valamint rak-
tárhelyiségnek. Tel: 0757-275333.

#289408

Kiadó bútorozott garzonlakás Csíkszereda 
központi részén. Érdeklődni telefonon: 0740-
074926

#289458




