ANUNł CONCURS
U.A.T. Comuna Muntenii de Jos judeŃul Vaslui, organizează în data de 21.06.2017, concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcŃii publice de execuție vacante:
- consilier, clasaI, grad prefesional superior, compartiment Administrație financiară;
- consilier, clasa I, grad profesional asistent, compartiment Stare civilă;
Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunŃului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui.
Data şi ora desfăşurării concursului: 21 iunie 2017 – ora 1200 -proba scrisă;
23 iunie 2017 –ora 12°° -proba interviu.
Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui.
CondiŃii de participare: condiŃiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul
funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CondiŃiile specifice prevăzute în fişa postului:
-Studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenŃă sau echivalentă în domeniul științe economice, pentru funcția publică de consilier,
grad prefesional superior, compartiment Administrație financiară;
- studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenŃă sau echivalentă în domeniul administrație publică sau stiințe juridice, pentru funcția
publică de consilier, grad profesional asistent, compartiment Stare civilă.
Vechimea în specialitatea studiilor, necesară ocupării funcției publice:
- 9 (nouă ) ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru funcția publică de
consilier, grad profesional superior, compartiment Administrație financiară ;
1 (un ) an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice, pentru funcția publică de
consilier, grad profesional asistent, compartiment Stare civilă.
Dosarul pentru înscriere la concurs, conform prevederilor art. 49 din HG nr. 611/2008, va cuprinde:
-copiea actului de identitate,
-formular de înscriere conform HG nr. 611/2008,
-copia diplomei de studii,
-adeverinŃă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcŃiei publie,
-cazier judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraŃie pe proprie răspundere, cu obligaŃia a completa
dosarul de concurs înainte de proba scrisă ),
adeverinŃă medicală, care să ateste starea corespunzătoare de sănătate,
-declaraŃie pe proprie răspundere sau adeverinŃă care să ateste că nu a desfăşurat activităŃi de popiŃie
politică.
RelaŃii suplimentare la telefon 0235.313.065.

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier, grad profesional superior, compartiment
Administrație financiară, organizat de Primăria comunei Muntenii de Jos, în data de 21.06.2017

1.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
2.
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completarile
ulterioare;
3.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4.
Legea contabilitătii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
5.
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
6.
Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
7.
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice
privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii
publice si instructiuni de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
8.
Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice;
9.
Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv republicata si
actualizata;
10.
Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata si
actualizata;
11.
Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii .
12.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi copletările ulterioare;
13.
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi copletările ulterioare;
BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier, grad profesional asistent, compartiment Stare
civilă, organizat de Primăria comunei Muntenii de Jos, în data de 21.06.2017

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, (r2), cu modificările si completările
ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

4. Legea nr. 677/2001 pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaŃie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă , cu modificările şi completările ulterioare ;
6. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziŃiilor în materie
de stare civilă;
7. Legea nr. 21 / 1991 privind cetățenia româna, republicată cu modificările si completările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor
persoanelor fizice, cu modificările si completările ulterioare;
9. Ordonanța de urgență a guvernului nr. 97/2005 privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de
identitate ale cetăŃenilor români, aprobată cu modificări prin Legea 290/2005;
10. Legea 544/2001 privind accesul la informaŃiile de interes public .
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