
ROMANIA
JUDETUL BAGAU

PRIMARIA
COMUNEI BUHOCI

Nr.2962 din 27.06-2017

Avand in vedere prevederile art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr' 188/1999

privind Statutul funclionarilor publici, republicatd (r2), cu modificarile si

completarile ulterioare, gi ale art.22, alin(l) si (2) din HotdrArea Guvemului nr'

6111200g pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei

func{ionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Comuna

Buhoci, judetul Bacau organizeazd concurs pentru ocuparea functiei publice in

cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Buhoci, judetul Bacau,

astfel:

de executie v : referen
profesional superior in cadrul Compartiment financiar contabil
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisa 01.08.2017, ora 10,00

sediul Primariei Comunei Buhoci si proba interviu 03.08.2017
Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 de zile de

data publicarii anuntului in M.O.

Conditiile de specifice functie sunt:

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, vechime in
specialitatea studiilor minim 9 ani si cunostinte operare pe calculator nivel
mediu

Conditiile generale pe care trebuie sa Ie indeplineasca candidatii Ia
concurs, prevaztrte la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
Functionarilor Publici sunt urmatoarele :

a) are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul
in Romania ;

b ) cunoaste limba romana , scris si vorbit ;

c ) are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d ) are capacitate deplina de exercitiu ;
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e) are o stare de sanatate corespunzatoarc postului pentru care candideaza,

atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie si de

unitatile sanitare abilitate ;
f) indeplineste conditiile de studii pentru ocuparea functiei publice ;

g ) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice ;

t, ; ,, a fort condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra

umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu

serviciul care impiedica infaptuirea justitiei de fals ori a unor fapte de coruptie

sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu

exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul

individual de munca pentru motive disciplinare in ultimiiT ari;
j) ,., a desfasurat activitate de politie politica , astfel cum este

lege ;

definite

prin

Acte necesare pentru inscrierea Ia concurs:
t. Cerere de inscriere 1a concurs adresata conducatorului autoritatii publice

organizatorice ;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ,

potrivit legli dupa caz;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care

atesta efectuarea unor specializari , copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice ;

4. Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si / sau in specializarea studiilor;
5. Cazierul judiciar
6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de

familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. Curriculum Vitae ;

8. Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului .

Toate copiile mentionate mai sus vor fi insotite pentru verificarea
conformitatii, de acte in original.

Bibliografia propusa:
1. Legea nr.712004 privind Codul de conduita al Functionarilor Publici,

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,republicata

cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.21512001, privind administratia publica locala republicata,cu

modificarile si completarile ulterioare;



4.Legea 54412001 privind liberal acces la informatiile de interes public
5. Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
6.Legea nr. 227 1201 5 privind Codul fiscal;
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