PRIMĂRIA ORAŞULUI COPŞA MICĂ
organizeaza concurs/examen pentru ocuparea postului contractual vacant de CONSILIER in cadrul
compartimentului contabilitate proprie astfel:
in data de 27 martie 2019, ora 11,00 - proba scrisa si in data de 29 martie 2019, ora 11,00 ~ interviul
Conditiile generale privind inscrierea si participarea la concurs/examen sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţie;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de
fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
i) nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
Conditiile specifice pentru participarea la concurs/examen:
Nivel studii: superioare economice, cu diploma de licenta
Lista documentelor obligatorii in dosarul de concurs este:
~ cererea de inscriere la concurs;
~ Curriculum Vitae
~ copie carnet de muncă pentru activitatea desfăşurată până la 31.12.2010 plus Adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă pentru perioada 01.01.2011 până în prezent; (unde este cazul)
~ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copia certificatului de nastere si, dupa caz, copia certificatului de casatorie;
~ cazierul judiciar;
~ copia dupa ultimul act de studii (nivel obligatoriu) si
~ adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului) cu mentiunea “apt pentru munca”.
Bibliografia pentru concurs este:
1. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii;
2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) – republicare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;
4. Ordinul nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia.
Dosarele se inregistreaza la Registratura Primariei Copsa Mica, pana in data de 18 martie 2019, ora 16.00.
Locul desfasurarii concursului/examenului: sediul PRIMARIEI orasului COPSA MICA, strada Castanilor
nr.8.
Relatii suplimentare: Compartiment resurse umane, salarizare – telefon 0269840120, interior 106,

PRIMAR

