
   

   

 

 

ANUNT CONCURS –FUNCTIONAR PUBLIC 

 

 

Primaria comunei Schitu cu sediul în: localitatea Schitu , str. Sos. Giurgiului, 

nr.43, jud Giurgiu în baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea a 

doua   posturi vacante pe perioada nedeterminata pentru functiile publice: 

Denumirea posturilor : Consilier clasa I, gradul profesional PRINCIPAL  

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor: SUPERIOARE , economice, absolvite cu diploma de licenţă  

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- cel putin 5 ani în 

specialitatea studiilor ; 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

Proba scrisă:- data de 20.03.2017, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Schitu, 

judetul Giurgiu, 

Interviu:- data de 22.03.2017, ora 14,00, la sediul Primăriei comunei Schitu, 

judetul Giurgiu. 

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in  termen  de  20 de zile de la 

data publicarii anuntului in Monitorul Oficial. 

Date contact: tel 0246/276219 , email: primariaschitu@primariaschitugr.ro 

 

 

 

                                                        P R I M A R , 

 

                                                         Ionel Pasol 
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Compartimentul financiar contabil 
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b) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; 

c) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ; 

d) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ; 

e) Legea nr. 82/1991 –Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

f)   Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul 

financiar preventiv ; 

g) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 privind aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ; 

h) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

i) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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