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Nr.7417/03.12.2021 

ANUNT CONCURS 

Primăria comunei Păușești, organizează concurs pentru ocuparea 

unui post vacant(funcție publică de execuție) din cadrul 

        Compartimentului contabilitate, resurse umane și achiziții publice 

 

Concurs organizat 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 

 Tip concurs: Recrutare pe funcție publică de execuție vacantă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Păușești; 

           Informații post scos la concurs: 
 CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL  SUPERIOR 

           Denumire compartiment: CONTABILITATE, RESURSE UMANE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

          Condițiile de desfășurare a concursului: 

 Data afișării:03.12.2021; 

 Data de susținere a probei scrise:  04.01.2022,   ora 10:00 

  Locația de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Păușești, 

județul Vâlcea; 

 Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de 

la data publicării anunțului, respectiv 03.12.2021 – 22.12.2021, ora 16,00. 

        Concursul de recrutare consta în 3 probe succesive, după cum urmează: 

 a) selecția dosarelor de înscriere; 

 b) proba scrisa; 

 c) interviul. 

 Condiții de participare: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, în domeniul științelor economice; 

- vechime necesară: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcției publice. 



 

 Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei comunei 

Păușești, județul Vâlcea și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind 

organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată și completată 

prin H.G. nr.546/2020 : 

a) formularul de înscriere ; 

b) curriculum vitae, modelul comun european;  

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta 

efectuarea unor specializari si perfectionari; 

e) copia carnetului de munca si  a adeverinței eliberate de angajator pentru 

perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si în specialitatea 

studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea 

profesiei; 

f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata 

cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie 

al candidatului; 

g)  cazierul judiciar; 

h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii 

corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste 

lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in 

conditiile prevazute de legislatia specifica. 

 

 Anunțul, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum 

și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a 

comunei Păușești:www.comunapausesti-otasau.ro și la sediul  Primăriei 

comunei Păușești, județul Vâlcea. 

                                                                       

 

Primar, 

Cătălin Avan 
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Data: 03.12.2021  

BIBLIOGRAFIE 

PENTRU CONCURSUL DE  RECRUTARE ÎN FUNCȚIA  PUBLICĂ DE 

EXECUȚIE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, RESURSE UMANE 

ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

din data de 04.01.2022 

 

 

 Bibliografia/ tematica:  

 

 1.  Constituţia României, republicată; 

 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

         5.Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

          6.Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, 

precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 

cu modificările şi completările ulterioare; cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

          7. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea 

şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; cu modificarile si completarile ulterioare. 

Primar, 

Cătălin Avan 



 


