ANUNȚ

Primăria Comunei Giuvărăști organizează CONCURSULUL DE RECRUTARE pentru
ocuparea postului aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giuvarasti :
A.DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE
Referent , clasa III, grad profesional debutant , studii medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat - Compartimentul contabilitate
B. PROBE DE CONCURS
1.Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
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;
a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minim 18 ani împliniţi;
d) are capacitatea deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra
statului sau contra autoritătii, infracţiuni de corupţie și de serviciu, infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârșite cu
intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
B)Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
C)Condiţii minime de vechime:0 luni
D)Cunoștințe de calculator nivel mediu.
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 20 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, până pe data de 14.05.
2017 ,orele 15,00
2. Data probei scrise
- .24.05. 2017
3. Data probei de interviu - 26.05. 2017
4. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei Giuvărăști , din Str.
Principală , nr. 101,Giuvărăști
Proba scrisă - ora 10,00

Proba de interviu –ora 14,00.
E.DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE :
- formularul de înscriere , pus la dispoziţie de secretarul comisiei de concurs;
- copia actului identitate;
- copiile actelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei
publice;
- cazier judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Relatii suplimentare se pot obține de la secretarul comunei Giuvărăști doamna
Giulea Ana, tel/fax 0249535601

BIBLIOGRAFIA STABILITĂ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNEI
FUNCȚII PUBLICE VACANTE DE EXECUȚIE LA COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ,cu
modificările ulterioare;
Legea nr.215/2001, rep., cu modificările si completările ulterioare, legea
admnistratiei publice locale;
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
Codul Fiscal al Romaniei aprobat prin Legea nr. 227/2015, modificat si completat,
Titlul IX ,impozite si taxe locale.

PRIMAR,
DOREL CĂTĂLIN IMIREANU

