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A�U�Ț 
 

Vă facem cunoscut că organizăm concurs pentru ocuparea, prin recrutare,  
a unei funcţii publice de execuţie, CONSILIER, clasa I, grad profesional 
SUPERIOR  în Compartimentul buget-finanţe, contabilitate, impozite şi taxe 
locale, patrimoniu şi resurse umane în aparatul de specialitate al primarului 
comunei Unţeni. 
 De asemenea vă facem cunoscut că ne încadrăm în excepţiile prevăzute la 
art.22, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009.  
 Având în vedere considerentele de mai sus, vă solicităm avizul pentru: 

A) funcţia publică: CONSILIER, CLASA I, grad profesional SUPERIOR,  
în cadrul compartimentului BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE, 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, PATRIMONIU ŞI RESURSE UMANE 
(conform HCL nr.33 din 28.11.2016); 

� probele stabilite prin concurs - probă scrisă şi interviu; 
B) condiţiile de desfăşurare a concursului:  

� dosarele se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării  
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III - a; 

� data organizării concursului – proba scrisă – 26 aprilie 2017, ora  
10,00;  

� interviul – 28 aprilie 2017, ora 10,00; 
C) condiţiile de participare la concurs: 

� candidaţii vor îndeplini condiţiile generale prevăzute la art.54 din  
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) modificată şi 
completată, vor avea studii superioare universitare de lungă durată licenţiaţi în 
studii economice sau echivalente cu vechime în specialitatea studiilor de minim 
9 ani urmând a desfăşura activitate în contabilitate, întocmire a proiectului 
bugetului de venituri şi cheltuieli, organizarea şi conducerea evidenţei bugetului 
comunei, verifică respectarea clasificaţiei bugetare, etc.; 

     � bibliografia conţine Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici republicată (r2) modificată şi completată şi Legea 
nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.   
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ROMÂNIA 
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JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea postului de funcţionar public de execuţie, CONSILIER, CLASA I, grad 
profesional SUPERIOR, în cadrul compartimentului buget-finanţe, contabilitate, impozite şi 
taxe locale, patrimoniu şi resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Unţeni 
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; 
4. Legea nr.500/2002 a finanţelor publice cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 
6. Codul fiscal – Legea nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
8. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 

10. O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative; 

11. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată; 
12.  Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017; 
13. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publicã; 
14. Capitolul VIII  (Finanţarea şi baza materialã a învãţãmântului preuniversitar) din Titlul 

II al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011; 
15.  Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial, şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
16. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

17. Codul muncii – Legea nr.53/2003 , republicată, cu modificările și completările 
ulterioare (Titlurile I, II, III și IV). 

18. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificări şi 
completări; 

19.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduitã a funcţionarilor publici, republicatã. 
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