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Nr. 11571/ 6 octombrie 2015

ANUNT
Comuna Blejoi, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului
contractual de execuţie vacant din cadrul Biroului financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului Comunei Blejoi, astfel:
1. Inspector de specialitate II
Condiţii generale de participare:
Toţi candidaţii vor îndeplini condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, astfel:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
- studii superioare economice de lungă durata, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare – 1 an;
- cunoştinţe operare calculator.

Bibliografie:
 Legea nr. 571/2003 – Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările și completările
ulterioare;
 Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale
unitatilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;•
 Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 82/ 1991(r4) a contabilității, cu modificările și completările ulterioare
 Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 215 (r1) a administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
Dosarul de concurs va cuprinde:
a) Cerere;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau
în specialitatea studiilor, în copie;
e) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în cazul depunerii adeverinței, candidatul
are obligația de a depune cazierul judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului;
f) Adeverința medicală, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății, care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către
medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae;
Actele prevăzute la literele b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Concursul se organizează la sediul Comunei Blejoi, judeţul Prahova, astfel:
–
Proba scrisă – 3 noiembrie 2015 – ora 11,00;
–
Interviu
- 6 noiembrie 2015 – începând cu ora 11,00.
Dosarul complet se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, în perioada 12
octombrie 2015 – 26 octombrie 2015, la sediul Primăriei Blejoi, Compartiment resurse umane.
Selecția dosarelor de înscriere se face până pe data de 28 octombrie 2015; rezultatele selectării
dosarelor se afișează până pe data de 29 octombrie 2015, cu mențiunea ”admis” sau ”respins”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Comunei Blejoi şi la nr. de telefon: 0244 410445 –
Compartiment resurse umane.
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