
ANUNT 
 
   Primaria comunei Sirna organizeaza  in conformitate cu prevederile  art. art. 22 din 
Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58, alin. (3) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile 
ulterioare,  concurs de recrutare pentru ocuparea  posturilor  vacante  de consilier, 
clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului financiar-contabil, consilier, 
clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achizitii publice si 
doua posturi de politist local, clasa III, grad profesional debutant in cadrul  
Biroului Politiei locale. 
   Probele stabilite pentru concurs sunt: 

- proba scrisa, si 
- interviul. 

  Conditiile  de desfasurare a concursului: 
    Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data 
publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a, respectiv pana 
la data de 03.10.2014, ora 16.00, la sediul Primariei comunei Sirna, sat Tariceni., nr. 
165A, judetul Prahova.      
     Proba scrisa  va fi sustinuta in data  de 17 octombrie 2014, ora 1000,  iar  interviul 
în data de  20 octombrie 2014, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Sirna, judetul 
Prahova. 
Conditii  de participare la concurs:  
Conditii generale:  
      Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din 
Legea  nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv: 

- are cetatenia romana si domiciliul in Romania;  
- cunoaste limba romana, scris si vorbit;  
- are varsta de minimum 18 ani impliniti;  
- are capacitate deplina de exercitiu;  
- are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care 

candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;  
- indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; 
- indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;  
- nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 

contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, 
infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei 



infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea 
functiei publice; 

- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul 
individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;  

- nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.  
      Conditii specifice: 

1. Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul 
Biroului financiar-contabil: 
 

- studii universitare de licenta absolvite  cu diploma, respectiv studii superioare 
de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 
stiinte sociale; 

- vechime in specialitatea  studiilor necesare exercitarii functiei publice, 
minimum 5 ani. 

 
2. Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul 

Compartimentului achizitii publice : 
 

- studii universitare de licenta absolvite  cu diploma, respectiv studii superioare 
de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. 

- vechime in specialitatea  studiilor necesare exercitarii functiei publice, 
minimum 1 an. 

   
3. Pentru postul de Politist local, clasa III, grad profesional debutant in cadrul 

Biroului Politiei locale: 
 

    - studii medii absolvite  cu diploma de bacalaureat 
 
       Bibliografie pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal  in   
        cadrul Biroului financiar-contabil: 
 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 



- Legea nr. 82/1991 privind legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

- Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul 
financiar preventive, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 522/2003 privind aprobarea 
Normelor  metodologice  generale referitoare la exercitarea  controlului 
financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Ordinul nr. 1792/2002 privind  aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, 
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind 
finantele publice,  

- Ordinul  nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

- Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor  si 
capitalurilor proprii.   

 
         Bibliografie pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent  in       
           cadrul Compartimentului achizitii publice: 
 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.; 

- Ordonanta de urgenta. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 



- Hotararea Guvernului. nr. 925 din 19 iulie 2006, pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 1660/2006, pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 
34/2006; 

- Ordinul nr. 107 din  6 iulie 2009, pentru aprobarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 

 
           Bibliografie pentru postul de politist local, clasa III, grad profesional     
              debutant  in cadrul Biroului Politiei locale: 
 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme 
de convietuire sociala, a ordinii publice, (r2), cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 155/2010 a politiei locale; 
- Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind Regulamentul de organizare si 

functionare a politiei locale; 



- Hotararea Consiliului local Sirna nr. 3/18.01.2011 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Politiei Locale Sirna; 

 
     Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu 
documentele  prevazute  la art. 49, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, 
respectiv: 

- formularul de  inscriere prevazut  in anexa nr. 3; 
- copia actului  de identitate; 
- copiile diplomelor  de studii si ale  altor  acte  care atesta efectuarea  unor 

specializari; 
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea 

in munca  si, dupa caz, in specialitatea studiilor  necesare  ocuparii functiei  
publice; 

- cazierul  judiciar; 
- adeverinta 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; 

- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a  
desfasurat  activitati de politie politica; 

  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data,  numele 
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul 
Sanatatii Publice. 


