PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI, JUDEŢUL ILFOV
anunţă
Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf.
Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor
publice de executie vacante din cadrul Direcției Economice după cum urmează:
-1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant,Serviciul Buget - Contabilitate
- 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant, Serviciul Buget - Contabilitate
Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.
Proba scrisă se va organiza în data de 12.12.2017, ora 11:00, iar interviul în data de
14.12.2017, ora 10:00.
Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din Piaţa Sf.
Maria, nr.1, jud. Ilfov.
Cerinţele postului scos la concurs sunt următoarele:
Condiţii generale:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare absolvite cu diplomă de licenă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I,
grad profesional debutant – 0 ani,
–

Condiţii specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant:
– candidaţii trebuie să fi absolvit studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de referent, clasa III,
grad profesional asistent – 0 luni,
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 10.11.2017 – 29.11.2017, la sediul
instituţiei – Compartiment Resurse Umane – Insp. Raluca Dragotoniu şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare.
Bibliografia,actele și formularele necesare pentru dosar se regăsesc pe site-ul
instituţiei www.ppl.ro
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BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării
funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Economice

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,
republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007
3. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificările si completările ulterioare
4.Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare
5.LEGEA nr.82/ 1991 – Legea Contabilității cu modificările si completările ulterioare
6. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI,republicată
7.ORDINUL nr. 2861 / 2009, pentru aprobarea Normelor Privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor propria
8.ORDINUL
nr.1792/2002,pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind
angajarea,lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,precum și
organizarea,evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale,cu modificările și
completările ulterioare

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

