ROMANIA
PRIMARIA COM.CALUI
JUD. OLT
E-MAIL primariacalui@yahoo.com
NR . 659 /13.02.2017
ANUNŢ
,,Primăria Călui. organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului
vacant aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Primăriei Călui:
A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE
B.
1. Consilier , clasa I , grad profesional Superior , nivel studii S – la compartimentul
Compartimentul Impozite si Taxe Locale
2. Consilier , clasa I , grad profesional Principal , nivel studii S – la compartimentul
Compartimentul Achizitii Publice

1. Proba scrisă;
2. Interviul.

B. PROBE DE CONCURS

C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) Studii – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă în
domeniul stiinte economice;Drept
c) Condiţii minime de vechime: minim 9 an vechime în specialitatea studiilor
pentru consilier superior si 5 ani vechime in specialitatea studiilorpentru consilier
principal.
d) Cunostiinte operare PC (MS Office, EXCEL,WORD)- nivel mediu
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 20 zile de la data
afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 07.03.2017).
2. Selecţia dosarelor de înscriere - 10.03.2017
3. Data probei scrise
- 17.03,2017
4. Data probei de interviu
- 21.03,2017
5. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul PRIMĂRIA CĂLUI
Proba scrisă
- ora 10,00
Proba de interviu - ora 10,00

Biblografie de concurs stabilita pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de
consilier principal din cadrul compartimentului Achizitii Publice .
1. Constitutia Romaniei , republicata;
2. Legea 215/2001 a administratiei publice locale ,(r2) , cu modificarile si completarile
ulterioare ,
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,(r2),cu modificarile si completarile
ulterioare ,
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
5. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr 82/1991 – Legea Contabilității, (r2), cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 - privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
9. Ordinul nr.1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și
raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea 20/2016 privind modificarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitii publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii cu modificările și completările ulterioare.
Biblografie de concurs stabilita pentru ocuparea functiei publice de executie vacante
consilier superior in cadrul compartimentului Contabilitate – Impozite si Taxe Locale.
1. Constitutia Romaniei , republicata;
2. Legea 215/2001 a administratiei publice locale ,(r2) , cu modificarile si completarile
ulterioare ,
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,(r2),cu modificarile si completarile
ulterioare ,
4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
5. - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
6. - Hotarare Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din
Ordonanţă de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. - Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie, emis de
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
8. -Legea 20/2016 privind modificarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitii publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările și completările
9. -H.G. nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire acontractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor deconcesiune de servicii.
10. Legea nr.82/1991-legea contabilitati ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot
obţine de la Secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Călui, telefon
0249456187”

Secretariatul comisiei de concurs
Cons.jr.NICOLAE MARIANA
Data
13.02.2017

Semnătura

