ANU NŢ
Primăria comunei Sărățeni , judeţul Ialomiţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a
cinci posturi aferente categoriei funcţionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei SĂRĂȚENI , după cum urmeaza :
A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE
1.

Referent, clasa III- debutant - Compartiment contabilitate, buget finanțe, impozite texe locale și
operator rol – atribuții principale casierie
2. Referent ,clasa III – debutant - Compartiment achiziții publice urbanism și amenajarea
teritoriului- atribuții principale achiziții publice
3 . Referent ,clasa III – debutant - Compartiment achiziții publice urbanism și amenajarea
teritoriului- atribuții principale urbanism și amenajarea teritoriului
4 . Referent ,clasa III – debutant - Compartiment asistență socială
5. Polițist local- debutant -

Compartiment poliție locală

Condiţii specifice referitoare la studiile necesare pentru
ocuparea

funcţiilor

publice

vacante

-

studii

medii

liceale

absolvite cu diplomă de bacalaureat

B . PROBE DE CONCURS
1. Selecţia dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) generale : să indeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici , republicată , cu modificările si completările ulterioar
b) - cunostinte operare PC
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1.Data limita de depunere a dosarelor (in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei ,partea a III-a – 15.09.2016)
2.Selecţia dosarelor – 16.09.2016
3.Proba scrisă – 26-09.2016, orele 10,00
4.Interviul – 29.09.2016 ,orele 10,00
5. Locul desfăşurării probelor – sediul Primăriei comunei Sărățeni , str.Primăverii , nr.21 , sala de
şedintă .

G.ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1.formularul de înscriere
2.Copia actului de identitate
3.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4.cazierul judiciar
6.adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare ;
7.declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfaşurat activităţi de poliţie
politică ;
H. BIBLIOGRAFIE
FUNCȚIA PUBLICĂ DE REFERENT – bibliografie comună
a) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , modificată şi completată;
b) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată , modificată şi completată;
c) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată , modificată si
completată ;
d)
-Bibliografie specifică referent cu atribuții principale casierie
-

DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale
unităţilor socialiste
LEGEA nr. 22 din 18 noiembrie 1969 actualizată privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau
institutiilor publice
LEGEA nr. 227/2015 actualizată privind Codul fiscal titlul IX,
HOTĂRÎREA nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste

-Bibliografie specifică referent pentru atribuții principale urbanism și amenajarea
e) Legea nr.50 din 1991privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor , republicată,modificată și completată;
f) Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
g) Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,modificată și
completată
h) H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și
instalații aferente acestora , cu modificarile si completarile ulterioare;
-Bibliografie specifică referent pentru atribuții principale achiziții publice
i) Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ,modificată și completată;
j) Normele metodologice de aplicare a prevederilor refritoare la atribuirea contractului de achiziție
publică /acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
k) O.U.G.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri de proprietate publică
,modificată și completată .
l) Normele metodologice de aplicare a O.U.G.nr.54/2006 .

m) -Bibliografie specifică referent asistentă socială
 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
 Hotararea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata;
 Legea nr. 292/2011 ,a asistentei sociale;
 Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata ;
 Hotarare nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 Legea nr. 61/1993 , privind alocatia de stat pentru copii ,republicata, modificata si completata
 Hotărârea Guvernului nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap.
 Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, modificata si completata ;
n) -Bibliografie specifică Polițist local
 Legea nr. 155/ 2010 a Poliţiei Locale, republicată, actualizată;
 Hotărârea Guvernului nr. 1332/ 2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi
funcţionare a Poliţiei Locale;
RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul secretariat relații cu publicul din cadrul
Primăriei comunei Sărățeni , telefon 0243/263164 , doamna Ene Mihaela

PRIMAR

SECRETAR

Eugen TOCILEANU

Ana MIHULEAC

ANUNŢ
Primăria Sărăţeni, judeţul Ialomiţa organizează în data de 19-09-2016 concurs
pentru ocuparea a două posturi contractuale după cum urmează:
1. muncitor calificat III – atributii principale – șofer masină elevi
2. guard compartiment poliție locală – atribuții principale – pază
CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
- cerere
- actul de identitate
- cazier judiciar
- act studii ( minim 8 clase)
- adeverință medicală
CONDIȚII SPECIFICE PENTRU muncitor calificat III
- permis conducere categoria D
- Dosarele se depun pana pe data de 5-09-2016 .
- Pe data de 6-09-2016 orele 14,00 va avea loc selecția dosarelor .
- Pe data de 19-09-2016 orele 10,00 candidatii vor sustine proba practica .
- Pe data de 21-09-2016 orele 10,00 candidatii vor sustine proba interviu .

Relaţii suplimentare la sediul primăriei sau la telefon 0243/263164
Persoana de contact ENE MIHAELA

PRIMAR
Eugen TOCILEANU

SECRETAR
Ana MIHULEAC

Bibliografie
-Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului
-Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată.
- CODUL de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice aprobat prin Legea nr.477 din 8.11.2004,

