PRIMARIA PONOARELE
JUDETUL MEHEDINTI
LOC.PONOARELE
TEL/FAX 0252381512
E-mail primariaponoarele@yahoo.com

ANUNT
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul
aparatului de specialiate al primarului comunei Ponoarele, judeţul Mehedinţi
Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă
Data de sustinere a probei scrise: 02.04.2020, ora 10:00
Data de sustinere a probei interviului: 07.04.2020,ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei comunei Ponoarele, judetul Mehedinti
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact Merfu Viorel-Florin – secretar general, Telefon
0252 381 512;
E-mail primariaponoarele@yahoo.com
Data afişării: 28.02.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Inspector
Descriere post
Localizare post
Clasa: I
PRIMĂRIA COMUNEI PONOARELE
Grad: principal
Localitate: PONOARELE
Judeţ: MEHEDINŢI
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: BUGET, FINANȚECONTABILITATE, IMPOZITE - TAXE LOCALE
Condiţii de participare:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare prevazute la art.465 ,alin.(1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ.
Condiţii de participare sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in
domeniul stiinte economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum
5 ani;

Conditii specifice conform fisei postului ,pentru ocuparea functiei publice art.465 alin.1) lit.(g)
din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ)

Bibliografie concurs
 Constitutia Romaniei;
 OUG 57/2019 - Codul Administrativ;
 Legea nr. 82/ 24.12.1991 (*republicată*) contabilităţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 O.M.F.P. 1792/ 24.12.2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 Legea nr. 227/ 08.09.2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal;
 O.M.F.P. nr. 923/ 11.07.2014 (*republicat*) 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;
Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei comunei Ponoarele, judetul Mehedinti în
termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei comunei
Ponoarele si a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada 28.02.2020-18.03.2020.
Dosar de inscriere:
 copia actului de identitate;
 formular inscriere , conform anexei nr.3 HG nr.611/2008 modificat;
 copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si,dupa caz ,in
specialitate;
 cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere);
 adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale,care se
certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in
copii legalizate.

