ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TEISANI
PRIMĂRIA

Nr. tel/fax:0244288207/0244288572
E-mail: primaria.teisani@yahoo.com
Nr.407 din 08.02.2016

ANUNŢ
Primăria comunei Teisani , Judeţul Prahova, cu sediul în comuna Teisani , sat Teisani
nr.517, Judeţul Prahova, tel.0244288207 , organizează concurs pentru ocuparea a unei functii
publice unice vacante de inspector contabil , clasa I , grad profesional debutant, din
cadrul Compartimentului buget finante , impozite si taxe din aparatul de specialitate al
primarului comunei Teisani , Judetul Prahova.
Precizăm că postul este cuprins în organigrama aprobată de către Consiliul Local al
comunei Teisani prin Hotărârea nr.1 din 25.01.2016 în baza avizului nr.25720 din 16.07.2013
al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarele se pot depune până la data de 15.03.2016 ora 11,00 la sediul primăriei
comunei Teisani .
1. Probele stabilite pentru concurs:
- Selecţia dosarelor de înscriere in termen de cinci zile lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a dosarelor .
- Probă scrisă.
- Interviu.
2. Condiţiile de participare la concurs:
2.1.Condiţii generale menţionate la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, rerepublicată cu modificările şi completările ulterioare,
2.2. Condiţii specifice funcţiei publice:
2.2.1.Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta in stiinte economice ;
2.2.2.Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani;
2.2.3.Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel avansat ).
3) Bibliografia de concurs este următoarea:
 Legea

nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare *;
 Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici , republiata cu modificarile si
completarile ulterioare *;
 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici , republicata cu
modificarile si completarile ulterioare * ;
 Legea 273/2006 , privind finantele publice locale * ;

 Legea

82/1991 , legea contabilitatii * ;
 Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice , Planul de conturi pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia * ;
 Ordinul 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea si
ordonantarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale * ;
Nota: *Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din
bibliografie inclusiv republicarile , modificarile si completarile acestora la zi
Dosarele de concurs va fi depuse la sediul primăriei şi va conţine:
A) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs);
B) copia actului de identitate;
C) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
D) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
E) cazierul judiciar; (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
F) adeverinţa care atestă starea de sănătate care trebuie să conţină, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii Publice;
G) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie 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.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei comunei Teisani şi la numărul de
telefon: 0244288207 ;
Concursul se va desfăşura în data de 28.03.2016 ora 9,00 (proba scrisă) şi 28.03.2016
ora 13,00 (interviu) la sediul primăriei comunei Teisani.
Dosarele se depun până la data de 15.03.2016 ora 11,00 la sediul primăriei comunei
Teisani
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