ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORASUL SALCEA
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea comisiei de examinare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea
functiei publice vacante de executie auditor I superior in cadrul compartimentului audit idpost:
244452, stabilirea datei concursului şi condițiile de înscriere
Primarul Orașului Salcea, județul Suceava;
Având în vedere:
- referatul nr.9257 din 11.09.2019 a biroului financiar contabilitate privind propunere constituiei de
comisiei de concurs si solutionare a contestatiilor;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Salcea nr.18/21.04.2019 privind aprobarea
bugetului general consolidat al Orașului Salcea pe anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al Orașului Salcea nr.5/09.02.2014 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcții a aparatului de specialitate al Primăriei Orașului Salcea;
-prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Adresei Agentiei Nationale A Functionarilor Publici Nr.40041/ 2019 conexat cu nr. 39681/ 2019 cu
nr. 38974/ 2019 și nr.38386/ 2019;
- prevederile Hotărârea Guvernului României nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
- prevederile Hotărârea Guvernului României nr 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
- prevederile art.6 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 52 privind transparența decizională in administrația
publică locală;
În temeiul dispozițiilor art.155 alin.(1)lit.d.si lit.e, art.155 alin (2) lit. c si art.196 alin.(1) lit.b
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U NE
Art.1. Se aproba organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de
executie auditor I superior in cadrul compartimentului audit idpost: 244452, pe data de 14.10.2019,
la sediul Primăriei Orașului Salcea;
Art.2. (1) Se constituie comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul pentru
ocuparea functiei publice vacante de executie auditor I superior in cadrul compartimentului audit
idpost: 244452 exemplificate la art.1 din prezenta dispoziție in următoarea componentă:
1. Duduman Cezar Iulius - șef birou financiar - Președinte;
2. reprezentant al (UCAAPI) – membru.
3. Petraș Ionica Dănuț – secretar oraș– membru.
4. Caliniuc Valerica - secretarul comisiei - fără drept de vot in comisie.

(2) Se constituie comisia de soluționarea contestaților pentru ocuparea functiei publice
vacante de executie auditor I superior in cadrul compartimentului audit idpost: 244452 exemplificate
la art.1 din prezenta dispoziție in următoarea componentă:
1.Balan Carmen Getuta - consilier juridic - Președinte;
2 Mihalache Ionel - consilier asistent – membru.
3 reprezentant al (UCAAPI)- membru;
4. Caliniuc Valerica-secretarul comisiei - fără drept de vot in comisie
Art.3. (1) Susținerea concursului are loc la data de 14.10.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei.
(2) Condițiile de înscriere, documentele necesare (actele necesare) şi probele de
concurs sunt cuprinse în anexa nr.1 la prezenta dispoziție din care face parte integranta.
(3) Bibliografia concursului este cuprinsă în anexa nr.2 la prezenta dispoziție din care
face parte integranta.
Art.4. Dispoziția se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei.
Art.5. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei dispoziții se încredințează comisiile
desemnate la art. 2.

Primar,
Lungu Ilie
Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL
Petraș Ionica Dănuț
Nr._____ din 11.09.2019

BIBLIOGRAFIE

Constitutia Romaniei
Ordonanta de urgentä nr.57/2019 — privind codul administrativ
Partea III — Administratia publicä localä
Partea V - Reguli specifice privind proprietatea publicä privatä a statului sau a unitätilor
administrativ — teritoriale
Partea VI - Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din
administratia publicä evidenta personalului plätit din fonduri publice
Partea VII - Räspunderea administrativä
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicatä, cu modificärile si completärile
ulterioare;
OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita eticä a auditorului intern;
Hotararea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea
activitätii de audit public intern;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificärile si completärile ulterioare;
Ordonanta de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial si controlul financiar
preventiv, cu modificärile completärile ulterioare;
Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitätilor publice
Candidații vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea
susținerii concursului inclusive republicările, modificările si completările acestora
Primar,
Lungu Ilie

CONTINUT DOSAR CONCURS:
Pentru concursul de recrutare funcții publice de execuție, dosarul va cuprinde următoarele
documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare:
• formularul de înscriere;
• curriculum vitae, modelul european;
• copia actului de identitate;
• copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecționări;
• copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării
funcției publice;
• copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
• adeverința medic medicina muncii
• cazierul judiciar;
• declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător
al Securității sau colaborator al acesteia.
Conform articolului 465 din OUG nr. 57 din 03.07.2019 - Condiții de ocupare a unei funcții publice:
„(1) Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării
de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie,
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate
acreditate în condițiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;”
Auditor I superior condiții:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani

