Str. înv. Gheorghe Linca, nr. 424
Tel.0349/525000,fax.0349/525000

ROMÂNIA
COMUNA PERIEŢI
JUDEŢUL OLT

NR.

iQ 'b

DIN

2013

ANUNŢ
în temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea n r.l88/1999, r2, privind
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI, JUDEŢUL OLT cu sediul în Str. înv.
Gheorghe Lincă, nr. 424 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii
publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Perieţi, judeţul Olt astfel:
Data desfăşurării concursului:
- proba scrisă în data de 25.02.2013, ora 10.00;
- interviul în data de 26.02.2013, ora 10.00.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 25.01.2013-13.02.2013
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Perieţi şi la nr. de telefon
0349^525.000.
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Detalii concurs
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testere profesională organizată te nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarului public care urmează a fi
redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă din cadrul Primăria comunei Perieţi, judeţui OII
Programat la data: 20.02.2013
Locaţie desfăşurare testare: OH. sediu! Primăriei com unei Perieţi
Status testare: Programat
Condiţii de participare
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in ştiinţe economice,
cunoştinţe operare PC - nivel mediu;
să fie în Corpul de rezervă ai funcţionarilor publici cu o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „debutant" sau de nivel superior;
Bibliografie
le gea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr, 7/2004 pnvind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 pnvind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2903 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu
modificările si completările ulterioare;
Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Plănui de
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Oidinui Ministrului Finanţelor nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor pufiii: e,
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, cu mockficăriiesi completările utrenoate.

C ererea de înscriere
Cererile de înscriere la testare se depun la sediul instituţiei/autorităţii publice în al cărei stat de funcţii se află posturile aferente funcţiilor publice pentru care se organizează testarea
profesională în vederea selectării funcţionarilor publici din Corpul de rezervă care urmează a fi redistribuiţi, în termen de 8 zile de la data afişării pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, w w w .anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0374. 112. 726 şi la sediul instituţiei/autorităţii publice.

http://www.anfp.gov.ro/DetaliiTestariWnd.aspx?IdC- 3424

12. 02.2012

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
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ORDIN
pentru stabilirea condiţiilor de participare la testarea profesională organizată la nivelul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarului public care urmează a fi
redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă din cadrul Primăria comunei Perieţi, judeţul
Olt, a bibliografiei şi a comisiei de testare
p: -

(ţi;-.

Având în vedere prevederile:
- art. 104 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. I alin. (2) din Regulament - cadru pentru organizarea şi desfăşurarea testării profesionale
organizate la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarului public
care urmează a fl redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă/temporar vacantă, aprobat prin
Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 547/14.04.2010, cu modificările şi completările ulterioare,
- ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3438/2012 privind delegarea
unor atribuţii vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, domnul Mircea Jorj,
- adresa Primăriei comunei Perieţi, judeţul Olt nr. 79/2013, înregistrată la ANFP sub nr. 2751/2013
In temeiul 12 alin. (6) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată- cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 1 alin. (3) din Regulament - cadru pentru organizarea şi desfăşurarea testării
profesionale organizate la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea
funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă/temporar
vacantă, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 547/14.04.2010, cu modificările şi completările
ulterioare,
VICEPREŞEDINTELE
AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
emite prezentul
ORDIN
Art. 1 - (1) Se stabilesc condiţiile de participare şi bibliografia pentru participare ia testarea
profesională, organizată la sediu! Primăriei comunei Perieţi, judeţul Olt, în data de 20 februarie
2013, ora 10.00, în vederea selectării funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe
funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, grad profesional debutant din cadrul
Primăriei comunei Perieţi, judeţul Olt
(2) Condiţiile de participare sunt:
® studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă
durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
• cunoştinţe operare PC - nivel mediu;
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•

Art. 2

să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici cu o funcţie publică din clasa 1,
gradul profesional „debutant” sau de nivel superior;
Se constituie comisia pentru testare, astfel:

Preşedinte: Oteleanu Elena, secretar al comunei Perieţi, judeţul Olt
Membru: Floarea Mariana, inspector, Primăria comunei Perieţi, judeţul Olt
Membru: Ana Bălan, expert, Instituţia Prefectului - Judeţul Olt, reprezentant al Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici

Secretariatul comisiei de testare este asigurat de doamna Grădinarii Mirela Roxana, consilier,
Primăria comunei Perieţi, judeţul Olt

Vicepreşedinte - Subsecretar de Stat
Mircea JORJ

m

conform legii 455/2001

Secretar General
Carmen DRĂGAN

Director General D.G.M.F.P.
Mihaela BACIU

Fetida Stan

Director D.G.P.A

întocmit: Andra Negulescu

Consilier

Slr. Eforie nr.5. sector J, Bucureşti, cod 050036
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NR. 374/20.02.2013

ANUNŢ
In temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, r2, privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art.
39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, Primăria comunei Perieţi, judeţul Olt, cu sediul în Str. înv. Gheorghe Lincă, nr.
424, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie
vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Perieţi, judeţul Olt astfel :
Data desfăşurării concursului :
- proba scrisă în data de 25.03.2013, ora 10.00;
- interviul în data de 26.03.2013, ora 10.00.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 22.02.2013-13.03.2013
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Perieţi şi la nr. de telefon
0349.525.000.

PRIMAR,
LCELEANLf
ROBERT

