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 Nr. 1766/16.03.2023 

 ANUNȚ CONCURS 

 Având  în  vedere  prevederile  art.  618  alin.  (3)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 
 administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Primăria  comunei  Lopătari,  județul  Buzău,  organizează  concurs  de  recrutare  pentru 
 ocuparea  funcției  publice  de  execuție  de  Inspector  Principal  I  în  cadrul 
 compartimentului Financiar Contabil al comunei Lopătari, județul Buzău. 

 Data afișării concursului este 16.03.2023; 
 Perioada de depunere a dosarelor de concurs este: 16.03.2023 - 04.04.2023; 

 Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lopătari, astfel: 

 19.04.2023 - proba scrisă; 
 21.04.2023 - proba interviu. 

 Condițiile de participare: 
 -  studii  universitare  de  licenţă  absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă  în 

 domeniul ştiinţe economice 
 -  vechime  minimă  în  specialitatea  studiilor  necesare  ocupării  funcției  publice  -  5 

 ani; 
 -  să  nu  aibă  o  sancțiune  disciplinară  neradiată  în  condițiile  Codului 

 Administrativ; 

 Bibliografie concurs, atribuții conform fișei postului și depunere dosare concurs 

 Dosarele  de  concurs  se  depun  la  sediul  instituției  organizatoare,  în  termen  de  20  de 
 zile de la data publicării anunțului. 
 Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
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 Bibliografie 
 1.  Constituţia României, republicată 
 cu tematica Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 

 2.  Ordonanţa  Guvernului  nr.  137/2000  privind  prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor 
 formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 cu  tematica  Secţiunea  I  -  Egalitatea  în  activitatea  economică  şi  în  materie  de 
 angajare şi profesie Secţiunea a III - a - Accesul la educaţie 

 3.  Legea  nr.  202/2002  privind  egalitatea  de  şanse  şi  de  tratament  între  femei  şi 
 bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 cu  tematica  Cap.II  -  Egalitatea  de  şanse  şi  de  tratament  între  femei  şi  bărbaţi  în 
 domeniul  muncii  Cap.III  -  Egalitatea  de  şanse  şi  de  tratament  în  ceea  ce  priveşte 
 accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare 

 4.  Titlul  I  şi  II  ale  părţii  a  VI-a  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019,  cu 
 modificările şi completările ulterioare 
 cu  tematica  Partea  a  VI-a,  Titlul  II  -  Statutul  funcţionarilor  publici  Cap.VI  -  Cariera 
 funcţionarilor Cap.VIII - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici 

 5. Legea nr.82/1991 a contabilităţii 
 cu  tematica  Cap.I  -  Organizarea  şi  conducerea  contabilităţii  Cap.III  -  Registrele  de 
 contabilitate Cap.IV - Situaţii financiare 

 6. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
 cu  tematica  Cap.III  -  Procesul  bugetar  Secţiunea  1  -  Proceduri  privind  elaborarea 
 bugetelor Secţiunea a 4-a - Execuţia bugetară Cap.V - Finanţarea instituţiilor publice 

 7.  Ordinul  nr.1792/2002  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea, 
 lichidarea,  ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi 
 organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 
 cu  tematica  Angajamentul  bugetar  Lichidarea  cheltuielilor  Ordonanţarea  cheltuielilor 
 Plata cheltuielilor 

 8.  Ordinul  nr.517/2016  pentru  aprobarea  de  proceduri  aferente  unor  module  care  fac 
 parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug 
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 În  vederea  participării  la  concurs,  în  termen  de  20  de  zile  de  la  data  publicării 
 anunțului  pe  site-ul  ANFP,  site-ul  www.comunalopatari.ro  și  la  sediul  Primăriei 
 comunei  Lopătari,  respectiv  în  perioada  16.03.2023  -  04.04.2023,  candidații  depun 
 dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu: 

 a)  formularul de înscriere; 
 b)  curriculum vitae, modelul comun european; 
 c)  copia actului de identitate; 
 d)  copii  ale  diplomelor  de  studii,  certificatelor  și  altor  documente  care  atestă 

 efectuarea unor specializări și perfecționări; 
 e)  copia  adeverinței  care  atestă  starea  de  sănătate  corespunzătoare,  eliberată 

 cu  cel  mult  6  luni  anterior  derulării  concursului,  de  către  medicul  de  familie  al 
 candidatului; 

 f)  cazier judiciar; 
 g)  declarația  pe  propria  răspundere  sau  adeverința  care  să  ateste  calitatea  sau 

 lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 

 Formularul  de  înscriere  se  pune  la  dispoziția  candidaților  prin  secretarul  comisiei  de 
 concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. 

 Cazierul  judiciar  poate  fi  înlocuit  cu  o  declarație  pe  propria  răspundere.  În  acest  caz, 
 candidatul  declarat  admis  la  selecția  dosarelor  și  care  nu  a  solicitat  expres  la 
 înscrierea  la  concurs  preluarea  informațiilor  direct  de  la  autoritatea  sau  instituția 
 publică  competentă,  are  obligația  de  a  completa  dosarul  de  concurs  cu  originalul 
 documentului  pe  tot  parcursul  desfășurării  concursului,  dar  nu  mai  târziu  de  data  și 
 ora  organizării  interviului,  sub  sancțiunea  neemiterii  actului  administrativ  de  numire. 
 În  situația  în  care  candidatul  solicită  expres  la  înscrierea  la  concurs,  preluarea 
 informațiilor  direct  de  la  autoritatea  sau  instituția  publică  competentă,  extrasul  de  pe 
 cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional. 
 Adeverința  care  atestă  starea  de  sănătate  conține  în  clar,  numărul,  data  numele 
 emitentului  și  calitatea  acestuia,  în  formatul  standard  stabilit  de  Ministerul  Sănătății 
 Publice. 
 În  termen  de  maximum  5  zile  lucrătoare  de  la  data  expirării  termenului  de  depunere 
 a  dosarelor,  comisia  de  concurs  are  obligația  de  a  selecta  dosarele  de  concurs  pe 
 baza  îndeplinirii  condițiilor  de  participare  la  concurs.  Rezultatele  selectării  dosarelor 
 de  înscriere  se  afișează  de  către  secretarul  comisiei  de  concurs,  cu  mențiunea 
 „admis”  sau  „respins”,  însoțită  de  motivul  respingerii  dosarului,  la  sediul  autorității  ori 
 instituției publice organizatoare a concursului. 
 Până  în  ultima  zi  prevăzută  pentru  selecția  dosarelor,  membrii  comisiei  de  concurs 
 pot  solicita  informații  sau  alte  documente  relevante  din  categoria  celor  prevăzute 
 anterior, pentru desfășurarea concursului. 
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 Relații  suplimentare  se  pot  obține  la  sediul  Primăriei  Comunei  Lopătari,  comuna 
 Lopătari,  județul  Buzău,  cod  postal  127295,  persoană  de  contact  este  d-na  Andrei 
 Lăcrămioara, referent asistent în aparatul administrativ al UAT Lopătari, 
 tel:  0238  704  064,  e-mail:  primarie@comunalopatari.ro  ,  în  zilele  lucrătoare,  începând 
 cu data de 16.03.2023 

 Cu stimă, 

 Primar, 
 Constantin Claudiu 
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