
NR. 572 /14 .01.2021

A N U N Ț

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile H.G.R. nr.611/2008,
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
Primăria municipiului Petroşani organizează în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19 concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier cls.I, gradul
profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani-
Compartiment Contabilitate-Salarizare.

Concursul de recrutare se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie
1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 16.02.2021, ora 10, data și ora interviului vor fi
comunicate ulterior, cu respectarea termenelor prevăzute de H.G.R. 611/2008.

Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019

privind Codul administrativ.
Condiţiile de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
- să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art.468, alin.1, lit.c din

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, repectiv vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de minim 7 ani;

-durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 14.01.2021-02.02.2021, ora 16, la sediul

Primăriei municipiului Petroșani.
Persoana de contact Popescu Iuliana, consilier cls. I, gradul profesional superior, telefon

0254541220 int.119, fax 0254545903, e-mail iulia.popescu@primariapetrosani.ro sau la sediul Primăriei
Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, județul Hunedoara.

Atribuţii postului:
- verificarea încadrării în creditele bugetare aprobate şi deschise, calculearea disponibiului rămas de
angajat înaintea efectuării cheltuielilor pe fiecare subdiviziune bugetară;
- urmareste si raspunde de inregistrarea modificarilor aparute in patrimoniul privat ;
- execuţia bugetară, respectiv partea privind: deschiderile şi repartizările de credite bugetare atât pentru
bugetul propriu cât şi pentru unităţile subordonate, verificarea ordonanţărilor de plată, plata cheltuielilor,
evidenţa analitică a angajamentelor bugetare şi legale, a obligaţiilor de plată şi a plăţilor pentru capitolele
de cheltuieli care sunt menționate mai sus;
- verificarea existenţei creditelor bugetare disponibile în cazul propunerii de angajare a cheltuielilor;
-conduce evidenţa sumelor alocate prin Hotărâri ale Consiliului Local;
-verificarea existenţei creditelor bugetare disponibile în cazul propunerii de angajare a cheltuielilor;
-verificarea ordonanţărilor la plată, dacă acestea au fost emise corect,corespund cheltuielilor angajate şi
suma este exactă, cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat, există
credite bugetare disponibile şi completează ordonanţările cu disponibilul înaintea şi după efectuarea plăţii,
verifică documentele justificative dacă sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;
-plata cheltuielilor, după verificarea prealabilă a respectării următoarelor condiţii:cheltuielile care



urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate, există toate documentele justificative care
să justifice plata;
-verificarea semnăturilor de pe documentele justificative, dacă aparţin ordonatorului de credite sau
persoanelor desemnate să exercite atribuţiile ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare,
potrivit legii, beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă serviciul
efectuat,suma datorată beneficiarului este corectă, documentele de angajare şi ordonanţare au primit viza
de control financiar preventiv, documentele sunt completate cu datele cerute de formular;
- întocmeste şi transmite in aplicaţia FOREXEBUG Bugetul initial, Balanţa de deschidere la începutul
anului;
- întocmeste şi transmite lunar în aplicaţia FOREXEBUG, Balanta lunara, Contul de execuţie non-trezor,
Plăţi restante;
- întocmeste şi transmite trimestrial în aplicaţia FOREXEBUG, Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor
declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, Situaţia plăţilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58), Situaţia plăţilor efectuate din
Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare nerambursabilă, Situaţia activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice;
- participă la întocmirea lunară a balanței de verificare precum si a situaţiilor financiare lunare,
trimestriale şi anuale conform Normelor metodologice emise de către Ministerul Finanţelor Publice şi
transmiterea acestora la termenele stabilite;
-întocmeste şi transmite lunar la Directia Judeţeană de Finante Deva,situalia plăţilor restante,Bilanţul
scurt şi Cont de execuţie COVID

- operează lunar pe baza extraselor de cont opetaţiunile de încasări şi plăţi derulate prin conturile deschise
la băncile comerciale

- îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhic superiori.

Bibliografia pentru concurs:

 Constituţia României, republicată;
 Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul I și II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare.
 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) - republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 Ordinul nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din

procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi
completările ulterioare,

 Ordinul 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.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul 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 modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,
modificările şi completările acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
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d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al

Securităţii sau colaborator al acesteia.
Din adeverinţa menţionată la litera e) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia

ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii,
vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,
cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la
adresa de e-mail a instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz,
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs
preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar
nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de
numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor
direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită
potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din
cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et.2, cam. 24.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob - Ridzi

Compatiment resurse umane ,
Iuliana Popescu




