ROMÂNIA
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COMUNA VALEA MǍRULUI
PRIMAR

e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro
str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320

ANUNȚ
Primăria Comunei Valea Mărului, județul Galați, în conformitate cu prevederile art 618 din OUG
nr.57/2019- Codul Administrativ și art 27 pct.3 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției
publice vacante de conducere de Șef birou-Birou financiar contabil pe perioadă nedeterminată al UAT comuna
Valea Mărului, județul Galați.
Publicarea concursului se va face în data de 27.09. 2021 pe site-ul ANFP.
CONCURSUL DE PROMOVARE CONSTĂ ÎN TREI PROBE SUCCESIVE:
1.selecția dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor(19-25.10.2021);
2.proba scrisă se va desfășura în data de 28.10.2021, ora 10,00;
3.interviul se va susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise.
Locul de desfășurare a concursului: Primăria Valea Mărului.
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului la ANFP și pe pagina
de internet : www.primariavaleamarului.ro, în perioada 27.09-18.10.2021, la secretariatul primăriei Valea
Mărului.
Persoana de contact: Munteanu Viorel, inspector,clasa I, grad profesional superior, telefon
0728965909, adresa de email valea_marului@gl.e-adm.ro.
CONDIȚII GENERALE
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465, alin(1) din OUG
nr.57/2019- privind Codul Administrativ.
CONDIȚII SPECIFICE
1.studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor
economice;
2.studii universitare de master în domeniul științelor economice sau în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
3.în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef birou-Birou
financiar contabil nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor
economice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin.(3) și art 468 alin(2) lit.a), pot candida și
persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:

a)
persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice, administrative sau
științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art.468, alin.(2), lit.a);
b)
persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
c)
persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în altă specialitate.
4. 5 ani vechime în specialitatea studiilor, necesare exercitării funcției publice de Șef birou-Birou financiar
contabil;
5. durata normală a timpului de lucru.
BIBLIOGRAFIE
a. Constituţia României, republicată;
b.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
c. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
e. Legea nr. 82/1991, legea contabilităţi
f. Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal
g. Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice ;
h. Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;
i. OMFP. nr.1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea
şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale.
TEMATICA
Bibliografia va fi studiată integral.
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