ROMÂNIA
COMUNA PERETU
JUDEŢUL TELEORMAN
Peretu, Şoseaua Deal nr. 92, cod 147240 Tel. 0247327167 Fax. 0247327167 e-mail:
primaria.peretu@yahoo.com

ANUNŢ
PRIMĂRIA PERETU, cu sediul în comuna Peretu str. Șoseaua Deal nr. 92, județul
Teleorman organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale vacante de
inspector de specialitate, in cadrul Serviciului public apă- canal Comuna Peretu, regulament
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată :

Conținutul dosarului pentru înscrierea la concurs:

- cerere de inscriere la concurs
- copie act de identitate
- copie act de studii
- carnetul de munca sau dupa caz , adeverinta care sa ateste vechimea in munca
- cazierul judiciar
- adeverinta medicala specifica
- adeverinta medicala de la Medicina muncii
- curriculum vitae

Conditii specifice pentru ocuparea postului

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- specializari/perfectionari in domeniul contabil, dovedite cu documente emise conform
legislatiei in vigoare
- minim 9 ani vechime in contabilitate primara;

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;
- Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu modificări şi completări;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificări şi completări; (Titlul IX –Impozite şi
taxe locale)
- Ordinul nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice;
- Ordin 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 legale, cu modificări şi completări;
- Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, modificat;
- Ordin nr.2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin - Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificări şi completări;
-OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (art.148,152,154,155,558,559 şi 560)
- Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
Primăriei Peretu , intre orele 8:00- 16:30 , 05.08-18.08.2021
Selectarea dosarelor de concurs : 19.08.2021
Rezultatele selectarii dosarelor de concurs :19.08.2021
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 26.08.2021, ora 10.00 ,
- Proba de interviu se susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei
scrise .
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Peretu, persoană de contact: Târtea Adina
Cristiana telefon: 0247 327 167.

