
ROMANIA

PRIMARIA COMLNEI ULMU

JUDETUL CALARA$I

TELEFON: 0242338070

Nr. inregistrare : 23 l8l 04.07 .2022

ANLINT

In conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) privind codul

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, PrimSria comunei Ulmu'

jud. c5l6raEi, va instiintea za c]tprivire la otganizarea,la sediul primSriei' in data

de 04.08.2022, ora 10.00, concurs - proba scrisd qi pe data de 08'08'2022'' ora

10.00 - interviu, pentru ocuparea funcliei publice de execulie pe perioadd

nedeterminatd de consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul

Compartimentului contabilitate, cu duratl normala a timpului de lucru de 8

orel zi, 40 otel sdPt6mdn6'
eipublice pe

1 de rtici con rs pentru uparea

I ul ,b nt-
n a

Compartiment Financiar Contabil:

Condiliigenerale:candidaliitrebuieslindeplineascdcondiliileprevlzutede
art.465arin (1) din ouc 57r2lrg privind codul Administrativ, cu modificarile

qi completdrile ulterioare'

Condi[ii specifice:

- studii universitare de licen![ absolvite cu diplomd de licenla sau

echivalentd, in domeniu;

- faravechime in special \tateastudiilor necesare exercitdrii funcliei publice'

Termenuldedepunerealdosarelorestede20deziledeladata
pu blicl rii anunfului, in perioada 05'01'2022-25'07'2022'

bib

Constitulia Rominiei, republicat6'

ulterioare;

cu modificdrile qi comPletdrile



- Titlul I Ei II ale pdrlii a VI-a din Ordonanla de Urgen!6 nr. 5712019

privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Ordonanla nr. 137 din 3l august 2000 privind prevenirea qi sanclionarea

tuturor formelor de discriminare, repubicatd, cu modificirile qi

completirile ulterioare;

- Legea nr. 202 din 19 aprllie 2002, privind egalitatea de qanse qi de

tratament intre femei 9i birbali, republicatS, cu modificdrile Ei

completdrile ulterioare;

- Legea contabilite$i nr. 82 din 24.12,1991, tepublicatd, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- LLgea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanlele publice locale cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.500 din 11.0?.2002 privind finan1ele publice cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Ordonanlei Guvernului nr. 119 din 31.08.1999 privind auditul public intem

qi controlui financiar preventiv, republicatd cu modific6rile gi completdrile

ulterioare, aprobata cu modificari gi completari prin Legea nr. 301 din

17.05.2002.
Anunful privind concursul pentru ocuparea postului va fi publicat pe site-ul

AgenlieiNalionaleaFunclionarilorPubliciqipesite-ulPrim6rieicomunei
Ulmu, jud. CdlSragi, pe data de 05.07.2022' Bibliografia, tematica' atribuliile

prev6zute in fiEa postului, precum qi alte date necesare desfEqurarii concursului

se vor afiga la locul de deslagurare a concursului qi pe pagina de internet a

Primdriei comunei Ulmu, jud. Cdliraqi'

Date contact: tel./fax 0242338070, email: primarie@ulmucalarasi.ro, pe

paginadeinternetainstituliei:PrirnariaUhnu,persoanadecontact:Petrescu
Claudia Marinela, secretar comisi.

Cu respect,

PRIMAR,
CANTARAGIUNELU

CONSILIER -Contabilitate

PETRE C UDIA MARINELA

P,secretar general,

,f

NEAGU NICOL TA



PRIMARIA COMUNEI ULMU

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Aprob
PRIMAR

CANTARAGIU NELU

Fr$A POSTULUI
Nr. 1

r se va completa cu informaliile corespunzdtoare condiliilor prevdzute de lege gi stabilite la nivelul autoritSlii sau institutiei publice pentru ocuparea

funcliei publice corespunzitoare;
' daci este cazul;
. se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" gi "vorbit" dupa cum urmeazd: ,,cunoltinte de baz5", ,,nivel mediu",,,nivel avansat";

lnformatii generale privind postul
. Denumirea postului: CONSILIER DEBUTANT
. Nivelul postului: de executie
. Scopul principal al postului: indeplinirea atributiilor legale privind conducerea contabilitatii

institutiei publice

Condilii specifice pentru ocuparea postuluil
. Studii de specialitate: studii superioare
. perfectiondri (specializdri): in domeniul: Economist, Specilaizare Finante, Banci si Contabilitate

. Cunogiinle de operare/programare pe calculator (necesitate gi nivel) : operare calculator nivel

mediu
. Limbi strdinez (necesitate gi nivel3 de cunoagtere): NU

. Abilititi, calitdli gi aptitudini necesare : capacitate de analiza si sinteza,capacitate de intelegere si

comunicare, c-ompetenta, corectitudine, initiativa, flexibilitate in gindire si actiune, pastrarea

confidentialitatii
. Cerinte specifice: cunoasterea legislatiei in domeniu;
. Competenla manageriali (cunogtinle de management, calititi 9i aptitudini manageriale) :NU

ATRIBUTIILE POSTULUI
. intocmegte proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli precum 9i p_roiectul bugetului pentru

activitdli autofinanlate din subordine gi le supune spre aprobare Consiliului local;

. Organiieazi gi asrgura urmirirea execuliei bugetare pentru toate acliunile finantate din bugetul

local precum gi pentru acliunile finanlate din surse extrabugetare ;

. Trimestrial intocmegte darea de seami contabili pe care o depune la termenele fixate de

D.G.F.P.C.F.S.;
. Asiguri onorarea la timp gi corectd a obligaliilor financiare ale instituliei cdtre te(i 9i acestora fati

de institutie;
. Asigurd deconturile pentru deplasdri efectuate de personalul propriu in interes de serviciu;

. Asiguri condiliile pentru bunafunclionare a instituliilor de sub autoritatea primiriei, pe care le

finanleazd, total sau Pa(ial;
. into.r"gte ddrile de seami contabile sau statistice din domeniul sau de activitate 9i le transmite

instituli ilor interesate,
esiguii evidenla contabild, sintetici gi analitici a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinti, a

obiectelor de inventar in magazie gi in folosinli, preium gi a materialelor pe gestiuni 9i pe feluri

de materiale, in scopul pistrSrii integritSlii patrimoniului unitStii;

organizeazd evidenla analiticd a denitoiitor, creditorilor 9i a furnizorilor unitdtii in aga fel incat si
se cunoasci in permanenli situalia reald a acestora;

Determini gi contribuie la identificarea patrimoniului public ai privat al comunei;

contribuie la clarificarea statutuluijuridic al bunurilor din domeniul public ai privat de interes local;

a

a

a

o

a Conduce evidenta contabila in cadrul e finantate din fonduri euro



Exercita gi alte atribulii stabilite primar, viceprimar gi secretar

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI
SECURITATII OCUPATIONALE:
Angalatii au urmatoarele obligalii:

. Sa cunoasca si sa respecte prevederile aplicabile postului cuprinse in documentatia sistemului de
management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si sa actioneaze pentru
imbunatatirea continua a functionarii acestui sistem.

. Toate activitatile desfasurate trebuie sa respecte si sa se conformeze cu legislatia si
reglementarile nationale si internationale in vigoare (aplicabile in Romania), sa se conformeze cu
politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, cu cerintele sistemului
de management integrat si cu cerintele altor parti interesate;

. Sa actioneaza intr-un mod responsabil fata de mediu si sanatatea si securitatea ocupationala;

. Sa reduca impactul negativ asupra mediului al activitatilor realizate;

. Sa asigure un consum redus si sa previna risipa de materii prime, materiale, resurse naturale si

energie;
. Sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.
. Sa faca propuneri pentru a preveni degradarea grava sau ireversibila a mediului;
. Sa previna aparitia incidentelor/accidentelor si sa intervina in situatii de urgenta pentru limitarea si

remedierea efectelor asupra mediului si sanatatii si securitatii ocupationale;
. Angajatii sunt obligati sa protejeze si sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor cu care

vin in contact in baza atributiilor de serviciu.

RESPONSABILITATI REFERITOARE LA SECURITATEA 9I SANATATEA iI.I IVIUI'ICA

Lucratorul trebuie sa isi desfegoare activitatea in conformitate cu pregitirea gi instruirea sa, precum 9i cu

instrucliunile primite din partea angajatorului, astfel inc6t sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionald atat propria persoana, cat Si alte persoane care pot fi afectate de acliunile sau

omisiunile sale in timpul procesului de munca.
LucrAtorul are urm5toarele obligatii:

. sa comunice imediat angajatorului gi/sau lucretorilor desemnati orice situalie de munca despre

care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea gi sinitatea lucritorilor,
precum gi orice deficienta a sistemelor de protectie;

. sa aduci la cunostinta conducatorului locului de munca qi/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoana;

. sa coopereze cu angajatorul gi/sau cu lucritorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a

face posibila realizirea oriceror mesuri sau cerinte dispuse de cdtre inspectorii de munca 9i

inspectorii sanitari, pentru protectia senatatii Si securit5tii Iucrdtorilor;
. sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul gi/sau cu lucretorii desemnali, pentru a

permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca gi conditiile de lucru sunt sigure 9i fera

riscuri pentru securitate gi senatate, in domeniul sau de activitate;
. sa isi insugeasc5 9i sa respecte prevederile legislaliei din domeniul securitetii 9i sinit5lii in

munca gi misurile de aplicare a acestora;
. sa dea relaliile solicitate de catre inspectorii de munca 9i inspectorii sanltari

Atribulii stabilite prin alte legi 9i prin dispozitia Primarului.
. Colaboreaza cu alte persoane din aparatul propriu al Consiliului Local la intocmirea de proiecte

de dezvoltare a localitetii.
. lt/embru in comisia de selectionare a documentelor din arhivS;

- Participa la sedintele de monitorizare organizate de Managerul de Proiect;

- I\/onitorizeaza si raporteaza bugetul alocat proiectului;
- Verifica si raporteaza bugetul aiocat fazelor desfasurate in intervale de timp specificate;

- lntocmeste documentele de plata pentru achizitia de echipamente, servicii;

- pastreaza evidente contabile conform legislatiei in vigoare si cerintelor proiectului;

- Verifica cheltuielilor alocate proiectului;
Efectueaza incasari si lati tru im lementarea roiectului



lntocmeste documentele contabile pentru raportarile de progres;
Verifica documentele contabile;
Mon itorizeaza activitatea financia ra a proiectul ui.

ldentificarea f u ncfiei pu bl ice co respu nzitoa re postu I u i
. Denumire: CONSILIER
. Clasa: 1

. Gradul profesionala: DEBUTANT

. Vechimea in specialitate necesari: -

Sfera relalionali a titularului postului
. Sfera relalionali interni:
o Relatii ierarhice:
- subordonat fald de: primar;
- superior pentru: aparatul financiar
. Relatii functionale: cu aparatul propriu, Consiliul local, institutii de subordonare locala sau

judeteana, cetatenii comunei ;

. Relatii de control: in domeniulfinanciar local

. Relatii de reprezentare: reprezinta consiliul local, comuna in indeplinirea atributiilor de serviciu

. Sfera relalionalS externi: NU

. Limite de competenlis: potrivit regulamentului intern si dispozitiilor primarului

. Deleqarea de atributii $i competentS: Conform delegatiei de serviciu

intocmit de :

Numele gi prenumele
Functia publici de conducere

CANTARAGIU NELU
PRIMARUL COMUNEI ULMU

Semnitura

Data intocmirii

Luat la cunogtinti de citre ocupantul postului
Numele gi prenumele

Semnitura

Data

4 
se stabilegte potrivit prevederilor legale;

5 reprezintd- libertatea decizionald de care beneficiazd titularul pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;


