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ANUNT

in conformitate cu prevederile art. 618 alin. 3) din OUG nr. 57l20lg privind Codul
administrativ, cu completirile ulterioare, coroborate cu prevederile Hotir6rii Guvernului nr.61112008
pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carieiei funclionarilor publici, cu

modifi carile ;i completdrile ulterioare

Primlria Ora;ului Chitila organizeazl concurs de promovare pentru ocuparea funcfiei
publice de conducere vacanti, program normal 8 ore/zi, perioadi nedeterminatl, de $ef birou -
Birou Raportlri din Direc{ia Economic - Serviciul Buget Contabilitate.

Data desf[quririi concursului:
- proba scrisi in data de21.12.2020, ora 10.00'

- proba interviului se va anun{a odatd cu afigarea rezultatelor la proba scrisd.

Candidalii declarali admigi, in urma selecliei dosarelor de inscriere, vor susline probele de

concurs la sediul Primdriei Ora; Chitila,.jud. Ilfov, str. Ion OIteanu, nr.6.

Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 de zlle de la data publicirii anunfului,
la sediul Primiriei Oraq Chitila, jud. Ilfov, str. Ion Olteanu,nr.6, Birou Resurse Umane gi Salarizare

in perioada 17 .11 .2020 - 07 .12-2020, dup6 urm[torul program: de luni pAnI joi intre orele 0800- I 630 qi

vineri intre orele gSoo- 14oo'

Persoana de contact: Inspector Cringanu Georgiana Andreea, tel. relalii 0214363709, int. 106, e-

mai I : salarizare@primariachiti la.ro.

Condi{ii de participare la concursul de promovare pentru ocuparea func{iei publice de

conducere - $ef birou - Birou Raportiri:

a) Condi(ii generale: candidatii trebuie si indeplineascl condiliile previzute la art. 465 alin.l
din O.U.G nr. 5712019 privind Codul administrativ;

(l) Poate ocupa o funclie publica persoana care indeplinegte urm6toarele conditrii:

- are cetSfenia romAnd gi domiciliulin Rom0nia;

- cunoaqte limba rom0nd, scris gi vorbit;
- are vdrsta de minimum 18 ani implinili;
- are capacitate deplind de exerciliu;
- este apt din punct de vedere medical qi psihologic si exercite o funclie publica. Atestarea stdrii de

sdndtate se face pebazd. de examen medical de specialitate, de citre medicul de familie, respectiv pe

bazd de evaluare psihologicd organizatd, prin intermediul unitililor specializate acreditate in condiliile
legii;

- indeplinegte condiliile de studii gi vechime in specialitate prevdzute de lege pentru ocuparea
funcliei publice;

- indeplinegte condi{iile specifice, conform figei postului, pentru ocuparea funcliei publice;
- nu a fost condamnatl pentru sdvArgirea unei infractiuni contra umanitdtrii, contra statului sau contra
autoritAtii, infracliuni de corupfie sau de serviciu, infractriuni care impiedicd inllptuirea justiliei,
infracliuni de fals ori a unei infracliuni sdvdrgite cu inten[ie care ar face-o incompatibild cu



exercitarea funcliei publice, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-

condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o func{ie publicd sau de a exercita profesia ori activitatea in
executarea cdreia a sdv6rgit fapta, prin hotirdre judecitoreasci definitivS, in conditiile legii;
- nu a fost destituitd dintr-o funcfie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de muncd pentru

motive disciplinare in ultimii 3 ani;

- nu a fost lucrdtor al Securitetii sau colaborator al acesteia, in condiliile previzute de legislatia
spec^ific5.

(2) In cazul in care printre condiliile specifice previzute la alin. (l) lit. g) este st indeplinegte cu

respectarea prevederilor legislaliei specifice cu privire la indeplinirea condiliei.
(3) Pentru ocuparea funcliilor publice de conducere, candida(ii trebuie sd fie absolvenli cu diplomd ai

studiilor universitare de master in domeniul administra{iei publice, management sau in specialitatea

studiilor necesare ocupirii func{iei publice sau cu diploma echivalentd conform prevederilor art. 153

alin. (2) din Legea educaliei na{ionale nr. l1201l, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

(4) Prin excep{ie de la prevederile alin. (3) qi de la art. 387, funcliile publice de conducere de la
nivelul autorititilor administraliei publice locale organizate la nivelul comunelor gi oragelor pot fi
ocupate, prin concurs organizat in conditriile legii, de persoane care au studii universitare de licen[d
absolvite cu diplom[, respectiv studii superioare de lungd duratd absolvite cu diplomd de licen[6 sau

echivalentl sau studii superioare de scurtd durat6, absolvite cu diplom6, in specialitatea studiilor
necesare ocupdrii funcliei publice.

a) Condi{iile specifice de inscriere la concurs sunt in conformitate cu prevederile art. 468 alin.
(2) lit. a) 9i art. 483 alin. (2) din Ordonanla de Urgenl6 nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

I ) si fie numili intr-o funclie publica din clasa I;

2) vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcliei publice de conducere: minimum 5

ani;

3) studii universitare de licenld absolvite cu diplomi de licenld sau echivalentd in qtiinle
administrative;

4) studii universitare de master in domeniul administraliei publice, management sau in specialitatea

studiilor necesare ocupirii funcliei publice sau cu diplomd echivalentl conform art. 153 alin. (2) din
Legea educaliei nafionale nr.l1201l, cu modificlrile gi completlrile ulterioare;

5) sd nu aibd o sancJiune disciplinar[ neradiatd in condiliile prevlzute de O.U.G. nr.5712019.

Acte necesare inscrierii Ia concursul de promovare pentru ocuparea func(iei publice de
conducere - $ef birou - Birou Raportlri.
a) formularul de inscriere prevlzut in anexa nr. 3, din H.G. 61112008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor gi altor documente care atesti efectuarea unor
specializdri gi perfec!iondri;

e) copia carnetului de muncl qi dupa caz, a adeverinJei eliberate de angajator pentru perioada lucrat[,
care sd ateste vechimea in munci gi, dupd caz, in specialitatea studiilor necesare ocuplrii funcJiei
publice;

f) copia adeverin{ei care atest6 starea de sdnitate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni anterior
deruldrii concursului de citre medicul de familie al candidatului;
g) cazieruljudiciar;
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h) declaralia pe propria r[spundere sau adeverinta care si ateste calitatea sau lipsa calitalii de

lucritor al Securitdlii sau colaborator al acesteia,

i) copie certificat de nagtere;

j) copie certificat de cisdtorie, daci este cazul;

k) copie livret militar, dacd este cazul.

Adeverin{a care atestl starea de sdnitate con}ine, in clar, numdrul, data, numele emitentului gi

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sen6t5tii.

Cazieruljudiciar poate fi inlocuit cu o declara{ie pe proprie rdspundere, candidatul declarat

admis la seleclia dosarelor, care a depus la inscriere o declarafie pe propria rispundere ci nu are

antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,

celmai tdrziu pAni la data desliqurdriiprimeiprobe a concursului.

.i. Actele men{ionate mai sus se prezinti in copie, insofite de documentele originale, in
vederea verificirii conformitl(ii acestora.

Bibliografia obligatorie pentru susfinerea concursului de promovare a funcfiei publice

de conducere - $ef birou - Birou Raportiri:

Bibliografie:
- ConstitufiaRom0niei, republicat5;

- O.U.G nr.5712019 privind Codul administrativ: (art. 129; art. 154 - 157; art.412 - 450) cu

modificdrile gi complet[rile ulterioare;
- Legea contabilitilii nr.82l199lG) cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale cu modificdrile qi completirile ulterioare;

- O.G. nr. ll9/1999(**republicat6**)privind controlul intern qi controlul financiar preventiv cu
modificdrile qi completlrile ulterioare;

- Legea nr. 3ll1990 (**republicatdx*)privind societ[{ile cu modificlrile gi completdrile
ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Noti: se studiazd actele normative menfionate la bibliografie, cu toate
modificirile gi actualizdrile ulterioare.

Atribu{iile postului:
o Organizeazd Si rdspunde pentru activitatea de ansamblu a Biroului Raportiri
o Organizeazd Si rdspunde pentru activitatea de casierie a instituliei
o Organizeazd Si rdspunde pentru activitatea de raportdri in format letric Ai electronic a bugetului

institu{iei
o Otganizeazd qi rdspunde pentru activitatea de raportdri in format letric Ai electronic a bugetului

centralizat al i n stituli ei

o Organizeazd. qi rdspunde pentru activitatea de raportdri in format letric gi electronic a contului de
execu(ie al instituliei

c Organizeazd, qi rlspunde pentru activitatea de raportiri in format letric Ai electronic a contului
centralizat de execu{ie al instituliei
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o Organizeazd Si rdspunde pentru activitatea de raport6ri in format letric qi electronic a situaliilor
fi nanciare ale instituliei

o Organizeazd qi rlspunde pentru activitatea de raportlri in format letric Ai electronic a situaliilor
fi nanciare centr alizate al e in stitutiei

o Organizeazd gi rdspunde pentru activitatea de raportdri in format electronic in sistemul

FOREXEBUG
o Organizeazd qi rdspunde pentru activitatea de verificare a raport[rilor in format letric Ai electronic

pe care ordonatorii te(iari le transmit instituliei
o Organizeazd gi rlspunde pentru activitatea de raportdri in format letric Ai electronic a situatiilor

lunare care se transmit cdtre DGRFP Bucuresti-llfov
o C)rganizeazd qi rlspunde pentru activitatea de raport[ri in format letric gi electronic a rectificirilor

bugetare ale instituliei
o Organizeazd Si rispunde pentru activitatea de raport[ri in format electronic a situa{iilor

patrimoniale pentru site-ul instituliei
o Organizeazd Si rdspunde pentru activitatea de raportlri in format letric qi electronic pentru:

. Executia cheltuielilor efectuate pentru proiectele cu finanlare din fonduri externe nerambursabile;

o Executia cheltuielilor din finanlIrile rambursabile interne gi execulia veniturilor gi cheltuielilor
evidenliate in afara bugetului local;

o Executia bugetelor institufiilor publice finanfate integral sau pa(ial din venituri proprii ($coala l.
Gridinila Voinicel, Polilia Locali, Club Sportiv);

o Situatia privind finan{area rambursabilS contractatd direct, frrd garanlia statului, sau garantatd de

unitatea adm ini strativ-teritorialS;
o Datoria publici locald;

o Pl6li restante;

o Indicatori de bilan!;
o Monitorizarea cheltuielilor de personal

o Organizeazd, Si rlspunde pentru activitatea de raportiri in format letric gi electronic a diverselor
situalii solicitate de citre alte institulii

o Analizeazd sdptdm6nal cu personalul din subordine stadiul realizirii sarcinilor de serviciu gi

stabi I este acli un i I e pentru perioada urmdtoare.

o Coordoneazd buna circulatie a documentelor din cadrul Biroului Raportdri Si avizeazd in vederea

inaintErii spre aprobare;

o Asigurd cunoaqterea gi aplicarea de cdtre personalul din subordine a actelor normative de referinfd
in domeniul de activitate, precum gi in domeniul protec(ieimediului;

o Are a doua semnatur[ in trezorerie pentru operafiunile din contul curent gi conturile activitSlilor
autofinan{ate ale Primdriei Chitila, in cazul in care este delegat de Directorul economic;

o Deruleazd gi rdspunde, din punct de vedere al raportdrilor, de un proiect finantat din fonduri
externe nerambursabile, repartizat de ordonatorul principal de credite;

. Exercitd gi alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative, Hotdr6ri ale Consiliului Local
sau dispozilii ale Primarului, precum si cele stabilite de Directorul economic;

o Stabile$te figele de post pentru salariatii din cadrul direcliei/ serviciului/biroului pe care il
conduce;

o Intocmegte figele de evaluare qi propun calificative pentru salaria{ii din cadrul direcliei/
serviciului/biroului pe care il conduce;

o Colaboreazd. cu toate compartimentele/birourile/serviciile la inventarierea anuald a patrimoniului
instituliei;
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. inregistreazd adrese, note explicative buget, prognoze bugetare, anexe investilii, lista/liste de

investi{ii, situalii financiare lunare, expunerea de motive a primarului, raportul directorului
economic s.a.;

o Asigurd colaborarea cu toate compartimentele/birourile/serviciile din cadrul prim[riei pentru

desldgurarea in bune condilii a activitdtii;
. Realizeazdlucrdrile solicitate de Camera de Conturi in cadrul controlului anual;
o Rdspunde de realitatea, exactitatea gi legalitatea operaliunilor economice care rezultl din

efectuarea sarcinilor pe care le executd;

o Cunoagte responsabilitatrile qi aplicd acfiunile care-i revin din implementarea Sistemului de

Management Integrat; securit6lii, senet5tii in muncd, al situaliilor de urgenld, precum gi in
domeniul protecliei mediului ;

o Pdstreazd confidenlialitqtea in leglturl cu datele, informatiile sau documentele de care ia

cunogtiinfd in exercitarea atribufiilor sale;

. indeplinegte orice alte atributii prevdzute in acte normative sau la solicitarea qefului ierarhic.
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