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ANUNT
Primăria orașului Balș, judetul Olt, organizează concurs de recrutare în

vederea ocupării a 2 funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu
prevederile Hotărârii 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicata, astfel:

- 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior — Serv. Buget
Contabilitate, Informatică de gestiune

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
1.Potrivit art. 465 alin. din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, poate ocupa o funcţie
publică persoana care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbii;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)este aptdin punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestareastării de
sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv
pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în
condiţiile legii;
f)indeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
inu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea
în executarea căreiaa săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nui-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.



Condiţii specifice de participare:
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţăsau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice
-Minimum 7 ani vechime in specialitatea studiilor

Dosarul de concurs:
a)formularul de înscriere care se punela dispozitia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs.
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
f)copia carnetului de muncăşi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei
sau pentru exercitarea profesiei;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul
funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care
implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverinţa caresă ateste lipsa calităţii de lucrătoral Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

NOTA:
- Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la anexa 2D din HG nr.611/2008 republicata, trebuie să

cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al
desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de
adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un
grad de handicap, emis în condiţiile legii.

- Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la
autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului
pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs
preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se
solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Proba scrisă va avea loc în data de 22.07.2021, orele 10.00
Proba interviu va avea loc în data de 27.07.2021, orele 10.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, Compartiment Resurse Umane, în termen de 20
zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei orașului Balş şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 22.06.2021 — 12.07.2021.
Durata normala a timpului de lucru: 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Relaţii suplimentare se pot obţinela telefon 0249450145.



BIBLIOGRAFIA
Pentru posturile de consilier superior -
Serv. Buget Contabilitate, Informatica de
gestiune

TEMATICA

Constituţia României, republicată, - drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale;
- administraţia publică locală;;

titlul | şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare,

Partea a VI-a, Titlul | şi il - Statutul
functionarilor publici din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ (cu
modificările și completările ulterioare)

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,

0.G. nr. 137/2000 privind prevenireaşi
sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, integral;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi
barbati, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, integral;

Ordinul  nr.1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şiconducerea contabilităţii instituțiilor publice,
Planul de conturi pentru instituțiile publice şi
instrucțiunile de aplicare a acestuia,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare-

Capitolele: |,I1,1ll.1V,VI si XI

Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, republicata;

Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,

| republicata, INTEGRAL
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, republicata.

Capitolele: |,II,II

Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantareasi plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale, republicata

Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodolozice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor institutiilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare si legale,
republicata - INTEGRAL



PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POSTULUI:
- Evidenta sintetica si analitica a activelor fixe corporalesi necorporale;
- evidenta contabilaa garantiilor pentru buna executiea lucrarilor;
- operare in sistemul national FOREXEBUG

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POSTULUI:
- contabilitatea furnizorilor privind achizitiile de bunurisi servicii executate
- evidenta contabila a alimentelor si foilor zilnice de alimente
- operare in sistemul national FOREXEBUG

PRIMAR,
Ec. Rotea Cătălin-Ștefan

PRIMĂRE.


