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ANUNT

-

Avand in vedere prevederile art.58 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, (r2) republicata cu modificarile si completarile
ulterioare si ale art.21 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata,
Primaria Comunei Galbinasi
organizeaza concursul/examenul pentru ocuparea functiei publice de executie
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul
compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice al
Primariei comunei Galbinasi, judetul Buzau – cu atributii in domeniul financiarcontabil
Concursul/examenul se va organiza la sediul Primariei comunei Galbinasi, in
perioada 15 FEBRUARIE 2016 – 17 FEBRUARIE 2016, astfel:
15 FEBRUARIE 2016, ora 10,00 – proba scrisa;
17 FEBRUARIE 2016, ora 10,00 – interviul.
Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile
generale prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, (r2) republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditii specifice de participare sunt:
Studii superioare de licenta sau studii superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta sau echivalent in stiinte economice;
Vechime in specialitatea studiilor necesare minimum 9 ani.
Dosarele de inscriere se depun in termen de 20 zile de la data publicarii
anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Primariei
Galbinasi, judetul Buzau iar selectia dosarelor se va efectua in termen de maximum
5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.
Dosarul de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele
prevazute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata.
Bibliografia si conditiile de participare la concursul aprobate prin Dispozitia
Primarului comunei Galbinasi nr. 141/10.03.2014, se afiseaza la sediul Primariei
Comunei Galbinasi.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Galbinasi sau la
tel. 0238580015.
Primar,
DRAGOMIR DUMITRU
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de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice al
Primariei comunei Galbinasi, judetul Buzau-cu atributii in domeniul financiarcontabil
1. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*) a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare
2. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul functionarilor
publici*), cu modificarile si completarile ulterioare.
3. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a
functionarilor publici*)
4. LEGE nr. 227 /2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicata*) privind Codul de
procedura fiscala*)
6. LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) contabilităţii nr. 82/1991*),
7. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale
8. HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a <LLNK 12003
92131 301
0 33>Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003privind Codul de procedură fiscală
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii
10.
HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publica din <LLNK 12006 34180 301 0 45>Ordonanţa de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
11.
Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;
12.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţi instituţiilor
publice şi a planului de conturi pentru acestea, cu modificările și completările
ulterioare;

13.
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
14.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
15.
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi
controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
16.
Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificările si
completările ulterioare.
17.
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
18.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de
convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
19.
Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificările si
completările ulteriore.
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