COMU\A AXENTE SEVER
JUDETUL SIBIIJ

ANLNT
PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
CONSILIER

COMUNA AXENTE SEVER cu sediul in: loc. Axente Sever, str. Principald, nr. 308, jud. Sibiu in
baza Legea nr. 188/'1999, organizeazd concurs pentru ocuparea urmdtorului post vacant pe perioadi
nedeterminatd, pentru funclia publicd:
Denumirea postului- Consilier , clasa l, grad profesional Asistent- Compartiment Financiar Contabil
Conditii generale'.
-candidatii trebuie si indeplineasci conditiile previzute de art.54 lit.a) -j) din Legea
nr.188/1999, republicati si actualizata,
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe
baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, de, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unei infractiuni savarsite
cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice.
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Conditii specifice:
-studii superioare absolvite cu diploma de licenta
-vechimea studiilor necesare ocupirii functiei publice

-

minim 1 ani;

Calendarul concursului
- 27 aprilie 2018
publicare anunt
- 17mai 2018
termen limita pentru depunere dosare de concurs
- 21 mai 2018
selectia dosarelor de concurs
- 22 mai 2018
afisarea rezultalelor selectiei dosarelor
- 23 mai 2018
termen limita contestatii privind selectia dosarelor
- 24 mai 2018
solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor acestora
- 5 iunie 2018 ora 10,00 - proba scrisa
- 5 iunie 2018
afisarea rezultatelor probei scrise
- 7 iunie 2018 ora 12,00 - sustinerea interviului
- 7 iunie 2018
afisarea rezultatelor interviului
- B iunie 2018
termen limita depunere contestatie interviu
- 9 iunie 2018
solLttionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor acestora
- 10 iunie 2018
afisarea rezultatelor finale
Loc u I de sfd su rdri i conc u rsu I u i :
sediul institutiei comuna Axente Sever, str. Prineipala , nr. 308, jud. sibiu.

Data pana la care vor fi depuse dosarele'.

Dosarele de concurs se depun la sediul Comunei Axente Sever in termen de 20 de zile de la
data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, partea a lll-a si vorcontine in mod obligatoriu:
- Formularul de inscriere;
- Curiculum vitae, model comun european;
- Copia actului de identitate"
- Copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documentre care atesta efectuarea unor
specializari si perfectionari;
- Copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberata de angajator pentru perioada
lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare
ocuparii functiei publice;
- Copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
- Cazieruljuridic;
- Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitateasau lipsa calitatii de
lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

pentru co n c u rsl
Constitutia Romaniei, repu blicata;
Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicati, cu modificirile si
completdrile ulterioare;
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicati, cu modificirile si
completiri Ie uterioare ;
Legea nr.712004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicati, cu
modificirile si completdrile ulterioare;
Decretul 20911976 pentru aprobarea regulamentului privind operatiile de casa ale
unitatilor socialiste.
Legea nr.22712015 privind codul fiscal.Titlul lX
Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanti si raspunderea in
legatura cu gestionarea bunurilor.
Bi b I iog rafi a p ro p usd
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Atribulii stabilite prin fiqa postului
a) Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati
prin casierie.
b) lntocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate;
c) lncaseaza sumele de bani, prin numarare faptica, in prezenta persoanelor care platesc.
d) lntocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi,
din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneazade catre casierul care a
efectuat corectura.
e) Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor
in programul de contabilitate, impreuna cu documentele de casa.
f) Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zilabanca, in contul unitatii.
g) Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima lclientlzi, conform
legislatiei in vigoare.
h) Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite.
i) Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control
a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice
solicitate pe care le detine, in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau
taxabile.
j) Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu
munca a cauzal pagube materiale societatii.
k) Respecta cu strictete procedurile de lucru

l) Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le
observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al institutiei, indiferent de
functia pe care o detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja
prejud icii institutiei.

m)Are obligatia sd colaboreze, in exercitarea atribuliilor de serviciu cu compartimentele din
aparatul de specialitate al primarului precum gi cu instituliile sau serviciile publice aflate sub

autoritatea Consiliului Local.
n)Pdstreazd confidentialitatea datelor 9i informatiilor la care are acces in exercitarea atribuliilor
de serviciu.
o)ExercitS gi alte atribu[ii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotdrdri ale Consiliului
Local al comuneiAxente Sever, dispozitii ale primarului, decizii ale gefului ierarhic superior.

Date contact: tel"'.0751369056- Boariu Maria, email: primariaaxenteconta@yahoo.com

( 'ffiA*

Mariu[s Gfiecu

