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R  O  M  Â  N  I  A 
JUDETUL VRANCEA  
PRIMARIA COMUNEI MOVILIŢA 

 
 

ANUNŢ 
 

„Primăria comunei Movilita, judetul Vrancea, va organiza concurs pentru 
ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul 

profesional asistent, la Biroul Contabilitate, Salarii, Taxe şi Impozite, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moviliţa; 

 
 
 

I. Condiţii de participare:  

Condiţii generale pentru înscrierea la concurs: 

 are cetăţenia română şi domiciliul în România;  
 cunoştinţe bune de limba română, scris si vorbit; 
 are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
 capacitate deplină de exerciţiu; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază 

de examen medical de specialitate; 
 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 publice;  

 nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

 nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 
 

Conditii specifice pentru inscrierea la concurs: 

-   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; 

-   vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 1 an 
  

II. Data şi locul desfăşurării concursului: 

Concursul va desfăşura la sediul Primăriei com. Moviliţa, jud. Vrancea şi constă în: 
1. proba scrisă → în data de 12.06.2017, ora 10,oo; 
2. interviul → în data de 14.06.2017 ora 14,oo. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs, până în data de 31.05.2017, 
ora 9,oo. 

 
III. Acte necesare înscrierii la concurs:  

1) copia actului de identitate; 
2) cerere de înscriere la concurs, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 actualizată, adresată 

conducătorului instituţiei publice; 
3) copiile documentelor care atestă nivelul  studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 
 

4) copie dupa carnetul de muncă conformă cu originalul,  sau după caz - adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor, necesare ocupării postului, sau alte 
documente în acest sens;  
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5) cazier judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, 
dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei 
dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire); 

6) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unităţile sanitare 
abilitate;  
 

7) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică. 

8) curriculum vitae; 
 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, clar şi concis: numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de către 
documentele orginale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul, de către secretariatul 
comisiei de concurs.  
 
IV.BIBLIOGRAFIE 
 

a. Legea nr. 227/ 2015, privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b. Legea nr. 207/ 2015, privind codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare  
c. Legea nr. 500/ 2002, actualizată, privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
d. Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
e. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare 
f. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
g. Legea nr. 215/ 2001, actualizată privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
h. Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare; 
i. Ordonanta Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
j. O.M.F.P nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

k. O.M.F.P. nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile fmanciare 
anuale individual si situatiile financiare anuale consolidate. 

l. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor 
privind finanţele publice; 

m. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014 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; 

n. O.U.G. nr. 41/ 30.09.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare; 
 
Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa secretarului comisiei de concurs → d-nei Cristian 

Claudia – consilier superior la Compartimentul Resurse Umane. 
 

 
 

PRIMAR,                                                                          
      Cristian Corneliu                                                      

     SECRETAR, 
     Seciu C. Costel 


