OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS
Dosarele de inscriere se pot depune până la data de 11.08.2017 , ora 13 ,
la Sediul Primăriei Slimnic.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :
- Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă si echivalenta
- Vechime în specialitatea studiilor de: nu este necesara
- Cunoştinţe operare PC;minim nivel mediu

ACTE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE :
- Cerere de înscriere la concurs;
- Copie diploma studii
- Copie carte de muncă (adeverinţă cu vechime în muncă);
- Copie acte de stare civilă (carte de identitate, certificat de nastere, certificat de
casatorie);
- Adeverinţă medicală;
- Curiculum vitae;
- Cazier juridic;
- Declaraţie pe propria răspundere ca nu a facut politie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate.

Am primit
Secretar comisie concurs

Am predat,
Candidat

ANUNŢ
În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr.188/1999, r2, privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile
art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare
PRIMĂRIA COMUNEI SLIMNIC
cu sediul în Slimnic, str.Principală nr.6
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie
temporar vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slimnic,
astfel :

Data şi ora desfăşurării concursului:

17 august 2017 – ora 1000 -proba scrisă
21 august 2017 –ora 1000 -proba interviú

Denumirea funcţiei publice de execuție temporar vacante: CONSILIER GRAD DEBUTANT
–compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slimnic
Condiţiile de ocupare a funcţiei publice:
Să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de studii superioare economice ;
Vechime în specialitatea studiilor, necesară ocupării funcției publice-nu este necesara.
Abilităţi şi competenţe: cunoştinţe de operare pe calculator, minim nivel mediu.
Dosarele de concurs se depun în maxim 8 zile se la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Slimnic.
Relatii suplimentare la nr. de telefon 0269856101 int.11.
PRIMAR,
ȘUREAN IOAN

BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului
consilier grad debutant in cadrul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei slimnic
CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN
BIBLIOGRAFIE REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările si
completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r1);
3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r1), cu modificările si
completările ulterioare;
4.Legea nr.500/2002 privind finanțele publice locale, modificată și completată.
5.Legea contabilitații nr.82/1991 republicată,cu modificările si completările
ulterioare.
6.Ordinul M.F. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența si raportarea angajamentelor
bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare
PRIMAR,
SUREAN IOAN

SECRETAR,
MANUIL RODICA

