PRIMARIA COMUNEI AXINTELE
ANUNT
Primăria comunei Axintele, judeţul Ialomița, cu sediul în localitatea Axintele, judeţul Ialomița organizează concurs în
vederea ocupări unui posturi vacante de:
-consilier , clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Buget. Finanțe, impozite și taxe
-condiții de participare la concurs
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării 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) îndeplineşte 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;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a
săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-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.
Condiţiile specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,sau echivalentă in domeniul stiintelor economice
- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice:minim 5 ani
- cunoștinte operare calculator- nivel de bază, dovedite cu documente emise
În condițiile legii
Concursul se va desfășura în data de 21.01.2021 orele 10,00 la sediul Primăriei Axintele
Cei interesați vor depune dosar de înscriere în termen de 20 zile de la data 21.12.2020
Bibliografia pentru concurs este cea afișată pe site-ul Primăriei comunei Axintele wwwaxintele.ro
Relații suplimentare la telefon 0243317778
PRIMAR,
GRIGORE TUDOR

BIBLIOGRAFIE
1 .Bibliografie:
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Partea I-Dispoziții generale: Titlul I,II,III;
Partea a III-a- Administația publică locală:Titlul I,II,III,IV.V (Cap.I,II, II, IV, VIII),VI,VII
Partea a V-a-Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și
evidența personalului plătit din fonduri publice; Titlul I,II
- Legea nr.82 / 1991 republicată, legea contabilităţi, cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul 1917/2005 privind normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,
planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia
- Ordonanța nr. 119/1999 privind control intern/managerial şi controlul financiar preventiv
-Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar
preventiv propriu
- Ordinul nr. 1.792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- Ordinul nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

