JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI SĂLCIILE
Comuna SĂLCIILE, nr 297, tel. 0244 444000, FAX 0244 444120
e-mail: salciile@ph.e-adm.ro
Nr. 2931 / 11-04-2022

ANUNT
Având în vedere prevederile:
-art. 618 alin. (1) lit. b, alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
-art.39 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.
Primăria comunei SĂLCIILE, cu sediul in comuna SĂLCIILE ,sat Sălciile, nr.297, judetul Prahova ,
Telefon: 0244 444000, fax : 0244 444120, e-mail : salciile@ph.e-adm.ro,
reprezentata legal prin Primar STAN NISTOR , organizeză concurs de recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant,
din cadrul biroului financiar-contabil, astfel:
1-Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul biroului financiar-contabil, funcție publică
de execuție vacantă-1 post;
2-Perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este
de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3-Data desfășurării concursului:
-proba scrisă în data de 12-05-2022, ora 9,30 sediul primăriei comunei Sălciile;
-interviul 13-05-2022, ora 10,00
4-Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii
specifice):
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
științe economice,
-nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.465 alin.(1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana și domiciliul in Romania ;
b) cunoaște limba romana, scris și vorbit ;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti ;
d) are capacitate deplina de exercitiu ;
e) este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica.
Atestarea stării de sanatate corespunzătoare va fi dovedită prin adeverință eliberată cu cel puțin 6
luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului-art.49 alin.(1) lit.g din HG
nr. 611/2008;
f) indeplinește conditiile de studii și vechime în specialitate prevazute de lege pentru ocuparea
functiei publice ;
g) indeplinește conditiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea functiei publice ;
h) nu a fost condamnata pentru savarșirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,
infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarșite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei ;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori

activitatea in executarea careia a savarșit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in
conditiile legii ;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru
motive disciplinare in ultimii 3 ani ;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia
specifica.
5-Perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:
-dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Sălciile, nr.297, jud.Prahova în
termen de maximum 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei com.Sălciile și
pe site-ul ANFP, în perioada 11-04-2022 – 02-05-2022 (publicarea anunțului se va asigura în data de
11-04-2022)
Dosarul de inscriere va cuprinde :
a) formularul de inscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate și a certificatelor de stare civilă;
d) copia diplomei de licență sau echivalentă în științe economice, copii ale altor diplome de studii,
certificate și altor documente care atesta efectuarea unor specializari și perfectionari;
e)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa
ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru
exercitarea profesiei;
f)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere care să ateste că nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție
publică sau de exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre
judecătorească definitivă, în condițiile legii;
i) declaratia pe propria raspundere care să ateste că nu a fost destituită dintr-o funcție public sau nu
i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
j)declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de
inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in
conditiile prevazute de legislatia specifica.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs
6-Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
-Primăria com.Sălciile, nr. 297, jud.Prahova, tel. 0244 444000, fax. 0244 444120, e-mail:
salciile@ph.e-adm.ro , numele și prenumele persoanei de contact Robescu Cristina, inspector.
7-Bibliografie/tematică:
-Constituţia României, republicată,
-titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare,
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
-Partea a V-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

8-Atribuții stabilite prin fișa postului:
- are calitatea de gestionar de bunuri si materiale ;
- raspunde de aprovizionarea , repartizarea si intrebuintarea materialelor in mod rational dupa
nevoi ;
- primeste , elibereaza materiale si tine evidenta lor , conform normelor legale ;
- se ingrijeste de buna pastrare a materialelor aflate in gestiunea sa ;
- elibereaza bunurile aflate in gestiune potrivit datelor specificate in actele de iesire (bonuri
de consum) si aprobate de conducatorul serviciului financiar contabil ;
- asigura tinerea la zi in bune conditii a evidentei bunurilor la locurile de depozitare ;
- comunica in scris conducatorului unitatii , in conditiile legii cazurile in care se constata ca
bunurile din gestiune sunt depreciate , degradate , distruse sau sustrase ;
- primeste si pastreaza valorile materiale in gestiune pe baza documentelor justificative care
le insotesc (facturi , avize de expeditie , note de transfer restituire , procese verbale de casare ) , dupa ce au
fost verificate amanuntit pentru a constata cantitatea , calitatea si pretul corespunzator datelor inscrise in
documente ;
- eliberarea valorilor materiale se face in cantitatea , calitatea si sortimentele specificate in
documentele de eliberare aprobate cu respectarea dispozitiilor legale ;
- se interzice eliberarea valorilor materiale pe baza de dispozitiei verbale sau pe baza
documentelor nelegal intocmite ;
- tine evident obiectelor de inventar de mica valoare sau de scurta durata , dupa aceleasi
reguli si in baza acelorasi documente ca a valorilor materiale si le repartizeaza pe subgestiuni;
- in permanenta va avea respect fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei;
- are obligatia sa respecte in permanenta toate regulile de protectie si securitatea muncii,
participand lunar la instructajul care se face pe aceasta linie;
- intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le
prezinta primarului;
- pastreaza secretul profesional si confidentialitatea datelor precum si informatiile privind
activitatea biroului;
-anual efectueaza gruparea documentelor si constituie dosarele pentru arhiva si le preda la
arhiva primariei pe baza de proces verbal
- prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de
conducatorul autoritatii publice locale.

PRIMAR,
STAN NISTOR

