
ANUNT CONCURS -FUNCTIONAR PUBLIC

Primaria comunei Mileanca cu sediul in: localitatea Mlleanca, strada
Principala, nr..-judetul Botosani in baza legii 188/1999, organizeaza concurs
pentru ocuparea urmatorului post vacant pentru functie publica de executie:
consilier cl.I,grad profesional superior, in cadrul compartimentului contabil.
Condijii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: : -studii universitare de licenja, respectiv studii superioare
de lunga durata absolvite cu diploma de licen^a sau echivalenta in domeniul
economic,specialitatea finante contabilitate, sau statistica si previziune economica.

-vechime in specialitatea studiilor necesare ocupaiii postului: 9 ani ;
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

Proba scrisa: data 20.06.2018, ora 10°°, la sediul institutiei.
Interviu: data 22.06.2018, ora 10°°, la sediul institutiei.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 20 zile de la data
publicarii anuntului in Monitorul Oficial,(afisarii).
Date contact: Primaria Mileanca,Str.Principala, jud.Botosani,

TELEFON:0787662118
FAX:0231624696
E-MAIL:primariamileanca@yahoo.com
Persoana de contact:Turcanu Petru, secretar UAT Mileanca

+ Primar,
Alexandru Azamfirei



R O M A N I A
JUDETUL BOTOSANI
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BIBLIOGRAFIE

-Legea nr. 188/1999 privind Statutul func^ionarilor public!, cu modificarile s,i
completarile ulterioare
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata
-Legea nr. 215/2001 privind administrapa publica locala, republicata, cu
modiflcarile §i completarile ulterioare .
-Constitutia Romaniei
-Lege - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice;
-Legea 500/2002, a finantelor publice;
-Legea nr.273/2006 privind finanjele publice locale, actualizata;
-Legea contabilitatii nr.82/1991, actualizata.
-Ordinul M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobareaNormelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonan^area §i plata cheltuielilor institu^iilor publice,
precum §i organizarea, eviden|a §i raportarea angajamentelor bugetare §i legale;
-Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generate
referitoare la exercitarea controlului financial' preventiv §i a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control
financiar preventiv propriu, republicata 1;
-Ordinul M.F.P. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/
managerial, al entita^ilor publice, cu modiflcarile §i completarile ulterioare;
-Ordonan^a nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar
preventiv;
-Legea 227/2015, Codul fiscal ,capitolul IX Impozite si taxe locale.
-OG33/2002, privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de

catre autoritatile publice central si locale;
-OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
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DOSAR DE INSCRIERE

Pentru concursul de recrutare ( funcjii publice de execute), dosarul va cuprinde
urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr. 761/2017 :

• copia actului de identitate;
• formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,

modificata si completata prin HG 761/2017;
• copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor

specialized;
• copia carnetului de munca sau, dupa caz, sau adeverinja care sa ateste

vechimea in munca si, dupa caz, In specialitate- numar pagini;
• cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declarable pe proprie

raspundere, cu obligajia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de
5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis In urma selec{iei
dosarelor, sub sancpunea neemiterii actului administrativ de numire).

• adeverinja care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
• declarapa pe propria raspundere sau adeverinja care sa ateste ca nu a

desfasurat activita{i de police politica.
. CV

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta Insofite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul
comisiei de concurs, sau In copii legalizate.



ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI

Compartimentul conform organigramei aprobate: Compartimentul financiar-
contabil
Denumirea postului: Consilier grad profesional principal.
Nivelul postului: de executie
Scopul principal al postului: activitatea contabila

Competent manageriala :

Promovarea imaginii administrate!" locale^

Orientare catre rezultate sj, Tn general, impllmentarea legislate! privind eviden^a

contabila Tn institujiile publice.

Atributii :

Exercita controlul fmanciar preventiv propriu asupra tuturor operatiilor stabilite prin
dispozitia ordonatorului de credite pe baza documentelor justificative prezentate de
compartimentele de specialitate;
Supravegheaza si urmareste modul de exercitare a controlului intern si informeaza
ordonatorul de credite pentru luarea masurilor irnpuse;
Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie a primariei si
bugetul centralizat de venituri si cheltuieli pe comuna si le prezinta primarului;
Intocmeste planul de venituri si cheltuieli pentru activitatile extrabugetare programate la
nivelul comunei, precum si a fondurilor cu destinatie speciala;
Organizeaza si conduce evidenta executiei bugetului comunal a planurilor de venituri si
cheltuieli din fondurile speciale si extrabugetare, pe baza registrelor de contabilitate stabilite
prin normele de aplicarea Legii contabilitatii.
Verified respectarea clasificatiei bugetare din borderourile de Incasari prezentate de agentii
fiscali, care in prealabil sunt verificate de contabilul-operator de rol sub semnatura si
urmareste respectarea termenilor de depunere a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale
bugetului local la trezoreriile apatinatoare;
Urmareste Incadrarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare, aprobate potrivit bugetului
primariei pe structura clasificatiei bugetare;
Fundamenteaza fondul de salarii, pe fiecare an si etapa de lucru ;
Executa controlul periodic asupra gestiunilor. in vederea asigurarii integritatii patrimoniului
privind bugetul propriu si al unitatilor fmantate din bugetul local;
Efectueaza eel putin o data pe luna controlul inopinat al casei si Intocmeste un proces verbal
de constatare;
indeplineste atributii de executor fiscal;
Participa la inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acestuia;

Ori de cate ori este solicitat, pe baza datelor din evidenta contabila, intocmeste referate de
specialitate pentru proiectele de hotarari ce se spun spre aprobare consiliului local;
Indeplineste orice atributii legate de activitatea financiar-contabila a comunei.
Raspunde de pastrarea si securitatea registrelor contabile a celorlalte registre pentru evitarea
distrugerilor, degradarii sau sustragerii acestora
Intocmeste adeverinte Certificate si dovezi conform OG nr.33/2002.pe baza documentelor
existente in institutie,in domeniul sau de activitate;
Studiaza legislatia si literatura de specialitate in scopul perfectionarii profesionale;
Propune proiecte de imbunatatire a activitatii in domeniu;



r> r\e rapoarte statistice lunare ,trimestriale si anuale dupa caz,privind activitatea

desfasurata;
Intocmirea programului anual de achizi|ii publice care va fi inaintat spre aprobare
ordonatorului principal de credite;
Urmareste respectarea regulilor de intocmire a situajiilor financiare trimestriale si anuaJe si
depunerea acestora la termenele stabilite la organul ierarhic superior;
Pregateste pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a
Plata ajutoarelor sociale si alocafiilor pentru copiii nou nascuf.i, acordate cnform Legit.
416/2001 privind venitul minim garantat;
Plata cheltuielilor bugetare cu ordine de plata si folosirea de CEC-uri peafrii
numerar , prin Trezoreria Darabani;
Indeplineste orice alte atributiuni prevazute de lege sau incredintate de prirm
acorda mdrumarea in probleme de salarizare a personalului si consiliului local ;
Conform Ordinului 946/2005 privind controlul intern ,este membru al comisiei de
monitorizare,si are urmatoarele atributii:
Etapa I. Stabilirea obiectivelor generale si specifice ale entitapi publice.
Etapa II. Stabilirea activitajilor si actiunilor/opera}iilor, pentru realizarea obiectivelor
specifice.
Etapa III. Descrierea modului de organizare si func^ionare a SCM, respectiv Stabilirea
arhitecturii SCM.
Etapa IV, Identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor. Elaborarea registrelor
de riscuri (RR) si constituirea echipei de gestionare a riscurilor (EGR) .

Inventarierea riscurilor (evaluarea) la nivelul compartimentelor precum si
monitorizarea acestora pentru Stabilirea controalelor ulterioare corespunzatoare.
Etapa V. Stabilirea modalitajilor de dezvoltare a SCM.
Etapa VI. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informafii si a proceselor.
Etapa VII. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasur&rii activitafilor si acfiunilor.
Etapa VIII. Autoevaluarea realizarii obiectivelor generale si specifice.
Etapa IX. Elaborarea procedurilor operafionale de lucru (PO) pentru activita^ile entitatii.
Elaborarea procedurilor de lucru de catre persoanele cu atributii in activitatile respective
.Supervizarea de catre CM, conform codificarii procedurilor din etapa V. Procedurile trebuie
avizate de seful Comisie de Monitorizare si aprobate de ordonatorul principa de credite.
Etapa X. Elaborarea programului de pregatire profesionala in domenhd SCM.
sa elaboreze programul de dezvoltare a sistemului de control managerial care sa cuprinda,
obiectivele, acfiunile, responsabilitajile, termenele, precum si alte componente ale masurilor,
conform art. 2 (2), din O.M.F.P. nr. 946/2005 privind

codul controlului intern, republicat;
sa urmaresca crearea la nivelul unita{ilor din subordine a unor structuri pentru

monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a subsistemelor de control
managerial;
sa solicite si sa primeasca de la unitaple subordonate informari semestriale in

legatura cu progresele inregistrate privind dezvoltarea subsistemelor de control
managerial;

intocmirea Registrului de procese verbale ale ^edinfelor de lucru;
sa informeze periodic managerul institujiei cu privire la progresele inregistrate in legatura cu
dezvoltarea sistemului de control managerial;
Comisia de monitorizare (CM) elaboreaza Situajia central izatoare trim/anuala si Raportul
asupra stadiului implementarii SCM si il inainteaza conducerii institute! pentru aprobare.


