
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
Tel.: 0233/244006, Fax.0233/244025

ANUNŢ
PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENULUI/CONCURSULUI DE

RECRUTARE DIN DATA DE 15.03.2017, ORA 1000 

       In conformitate cu prevederile art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999
privind  Statutul  functionarilor  publici,  (r2),  cu  modificarile  şi  completarile
ulterioare,  precum  si  prevederile  H.G.  nr.611/2008  pentru  aprobarea  normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile  ulterioare,  Primăria  comunei  Bălțătești,  judetul  Neamţ  organizeaza
examen/concurs de recrutare pentru  functia publica vacanta :
        -  consilier,  clasa  I,  gradul  profesional  debutant,  din  cadrul  Biroului
contabilitate, financiar, impozite şi taxe locale;        

Data sustinerii examenului/concursului :
      - 15 martie 2017 - ora 1000 = proba scrisa
      - 17 martie 2017 - ora 1000 = interviul.

Examenul/concursul  va  avea  loc  la  sediul  institutiei  din  satul  Bălțătești,
comuna Bălțătești, județul Neamț;

 Dosarele de inscriere se pot depune la sediul institutiei in termen de 20 de
zile de la la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Bălțătești, judeţul Neamţ.

CONDITII DE PARTICIPARE:
Condiţii generale:
Candidaţii  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  generale  prevăzute  de  art.  54  din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţii specifice:



-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă  durată,  absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă  în  domeniul
administrației publice  

DOSARUL DE INSCRIERE pentru concursul  de  recrutare va  cuprinde
următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru  aprobarea  normelor  privind organizarea  şi  dezvoltarea  carierei
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
- copia  actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
-  copiile  diplomelor  de  studii  şi  ale  altor  acte  care  atestă  efectuarea  unor
specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul 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). 
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
                     

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia
stabilită  în  vederea  susţinerii  examenului/concursului  inclusiv  republicările,
modificările şi completările acestora.

Pentru  alte  informatii  suplimentare  privind  conditiile  de  participare  la
examen, persoanele interesate se vor adresa la tel.0233/244006.

PRIMAR,

PRIMARIA COMUNEI BALTATESTI



Bibliografie
pentru consilier  debutant- Birou  contabilitate, financiar

impozite şi taxe locale

-Legea  nr.188/1999  privind  statutul  funcţionarilor  publici  (r2),  cu
modificările şi completările ulterioare;

-Legea  nr.7/2004  privind  codul  de  conduită  al  funcţionarilor  publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea  nr.  98/2016,  privind  achizitiile  publice,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

 -  Hotararea  Guvernului  nr.395/2016,  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de  aplicare  a  prevederilor  referitoare la  atribuirea contractului  de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice; 

-Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu
modificările şi completările ulterioare;

PRIMAR,


