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           R O M Â N I A                 

                                                           
C O M U N A  V A L E A  R Â M N I C U L U I  

   J U D E Ț U L  B U Z Ă U  
   Web site: www.comunavalearamnicului.ro   E-mail:primariavalearamnicului@yahoo.com  Tel/Fax :0238/774410 
      Nr. 4785 din 06.06.2022 
 
 

A N U N Ț 
 

 
Primăria comunei Valea Râmnicului, cu sediul în comuna Valea Râmnicului, 

strada Principală, nr.95, județul Buzău,  organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice vacante de: 

 
• Inspector,   clasa I, grad principal, Compartiment Buget finanțe 

contabilitate, resurse umane salarizare. 
 
I.CONDIȚII DE  DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 
Concursul se desfășoară la sediul Primăriei comunei Valea Râmnicului, strada 

Principală, nr.95, județul Buzău. 
             
   -Data publicării  anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici și pe site-ul Primăriei comunei Valea Râmnicului : 06.06.2022 
 
 Înscrierea candidaților la concurs se va face în termen de 20 zile de la data 
afișării prezentului anunț respectiv 06.06.2022 – 27.06.2022, orele 16:00. 
 Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la 
Registratura Primăriei comunei Valea Râmnicului – secretarul comisiei de concurs, 
zilnic, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00.  
 Selecția dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor (respectiv în perioada 28.06.2022 – 
04.07.2022); 
 Proba scrisă va avea loc în data de 07.07.2022, ora 10:00; 
 Proba interviu – data susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatul probei 
scrise, având loc în termen de maxim 5 zile de la susținerea probei scrise. 
 

II.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:   
Candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:  

a) Condiţiile generale  prevăzute de art. 465 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ:   
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
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    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) este apt din punct de vedere medical ; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcţiei publice; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 
publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau 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, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 
dezincriminarea faptei; 
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia 
ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească 
definitivă, în condiţiile legii; 
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute 
de legislaţia specifică. 
 
 b) Condiţii specifice : 
 

   a)    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniile de  studii :    

- contabilite, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune; 
 
    b)  - minimum cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 

publice. 
 

III.Dosarele candidaților la concursul de recrutare trebuie să conțină în 
mod obligatoriu :  
 
   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 ;  
   b) curriculum vitae, modelul comun european;  
   c) copia actului de identitate;  
   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
   e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei publice;  
   f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;  
   g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, 
în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor 
condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;  
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   h) cazierul judiciar;  
   i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.  
 
 Notă : 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut lit. c, care se poate transmite 
şi în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută în anunțul de concurs. 

 
IV. BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS: 
 
1. Constituţia României, republicată 
2. Titlul I ale părții a V-a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
5.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
6.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
7.Ordinul emis de Ministerul Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 
publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 
8.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2634/2015 privind documentele 
financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 
9.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
10.Legea Nr. 82/1991 a Contabilitărţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
11.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legal; 
12. Legea 500/2002 privind finațele publice locale; 
13. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice; 
14) Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
15)  Ordinul  nr. 923 din 11 iulie 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, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
16). Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
(Impozite și taxe locale Titlul IX). 
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Tematica: 
1) Reglementări privind funcţia publică; 
2) Reglementări privind administraţia publică; 
3) Reglementări privind domeniul public și privat; 
4) Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi 
discriminare; 
5)Reglementari privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati; 
6) Reglementari privind resursele umane în administraţia publică; 
7) Reglementări privind propuneri de fundamentare şi întocmire, la termenele 
prevăzute de lege, a proiectului anual şi de perspectivă a bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al comunei; 
8) Reglementări privind întocmirea notelor de fundamentare pentru rectificarea 
bugetului local, în funcţie de venituri şi cheltuieli, în vederea elaborării şi aprobării 
proiectului de buget rectificat; 
9) Reglementări privind propuneri pentru stabilirea şi dimensionarea veniturilor 
proprii pe capitole ale bugetului local; 
10) Reglementări privind întocmirea bugetuluii de venituri şi cheltuieli al unităţi; 
11) Reglementări privind înregistrarea în ordine cronologică şi sistematică 
operaţiunile de încasări şi plăţi pe baza documentelor justificative, simbolizează 
conturile debitoare şi creditoare în documentele de contabilitate ; 
12) Reglementări privind întocmirea notelor contabile pentru operaţiunile de încasări 
şi plăţi prin extrasele de cont; 
13) Reglementări privind întocmirea balanţelor de verificare lunare, trimestriale, 
întocmirea situaţiilor financiare trimestriale 
14) Reglementări privind deschiderile de credite pe capitole de cheltuieli, precum şi 
solicitările de fonduri din transferuri de la bugetul de stat şi din sume defalcate din 
impozitul pe salarii conform repartizării pe trimestre a bugetului local; 
15) Reglementări privind controlul intern şi controlul financiar preventiv; 
16) Reglementări privind stabilirea salariilor personalului plătit din fonduri publice; 
17) Reglementări referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului 
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control 
financiar preventiv propriu; 
18) Reglementări privind impozite și taxe locale; 
 

Anunțul privind concursul, bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului 
sunt afişate la sediul primăriei şi pe site-ul www.comunavalearimnicului.ro, începând 
cu data de 06.06.2022. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon/fax: 0238774410, e-mail : 
primarivalearamnicului@yahoo.com - persoana de contact : Bălașu Mara – Alexandra, 
inspector în cadrul  UAT comuna Valea Râmnicului.  

 
            

Primar, 
Ing. Galbenu Marian 


