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Nr. 252 din 7.02.2022

ANUNŢ
concursde recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie

vacante de consilier — compartiment financiar contabil din cadrul

Aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, judetul Caras
Severin

Primaria Comunei Eftimie Murgu organizeaza, la sediul din localitatea Eftimie

Murgu, nr. 265, judetul Caras Severin, concurs de recrutare pentru ocuparea

funcției publice de execuție vacantă de consilier — compartiment financiar

contabil din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie
Murgu, judetul Caras Severin.

Conditii generale de participare la concurs

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465, alin (1)
din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu

modificarile si completarile ulterioare si anume:
Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele

conditii:
a)are cetatenia romanasi domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
ce) este apt din punct de vedere medicalsi psihologic sa exercite o functie

publica. Atestarea starii de sanatatese face pe baza de examen medical de

specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare

psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in

conditiile legii;
9 indeplineste conditiile de studii si vechime în specialitate prevazute de lege

pentru ocuparea functiei publice;
e) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea

functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,

contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu,

infractiuni care
impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni defals ori a unei infractiuni savarsite

cu intentie carearface-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu

exceptia situatieiin care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie

sau dezincriminarea faptei;



î) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita

profesia ori activitatea in executarea carcia a savarsit fapta, prin hotarare

judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

j) nuafostdestituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul

individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

k) nuafost lucrator al Securitatii sau colaborator alacesteia, in conditiile

prevazute de legislatia specifica.

Conditiile specifice pentru functia publică de executie scoasă la concurs:

Consilier — compartiment finaciar contabil

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă

- vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la Primaria Comunei Eftimie Murgu, ar. 265,

judetul Caras Severin, in termen de 20de zile dela publicarea anuntului,

respectiv 7 februarie 2022, in conformitate cu art. 49si art. 156 din Hotararea

de Guvern nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si

dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile

ulterioare, repectiv in perioada 7.02. 2022 —28. 02.2022.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa

de corespondenţă, telefon/fax, e-mail, numele şi prenumele persoanei de contact

și funcția publică deținută — Comuna Efiimie Murgu, nr. 265, judetul Caras

Severin, 0255243210, emurguprimar(Dyahoo.com, Imbrescu Liviu, secretar

general al comunei.
Dosarul de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice

de executie vacante trebuie sa contina , potrivit art. 49 din Hotararea de Guvern

nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod obligatoriu,

urmatoarele documente:
- formular de inscriere
_curticulum vitae, model comun european
-copia actului de identitate
-copii ale diplomelor de studii

-copia carnetului de muncasi a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada

lucrata
-copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al

candidatului
-cazierul judiciar
declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de

lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, în conditiile prevazute de

legislatia specifica
-dosar plic

Copiile de pe actele prevăzute maisus se prezintă legalizate sau însoţite de



documentele originale, carese certifică pentru conformitatea cu originalul de către

secretarul comisiei de concurs.

Data, ora şi loculsau locaţia desfăşurării probei scrise: 7.03.2022, ora 13.00 —

sediul Primariei Comunei Eftimie Murgu, nr. 265, judetul Caras Severin.

Interviul va avea loc la o data ulterioara, comunicata în lista de afisare a

rezultatelor probei scrise, cu prevederilor art. 56 din Hotararea de Guvern nr.

611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea

carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Bibliografie concurs
Consilier

e Constituţia României;

e O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, titlul 1 siII, partea

VI-a,
* O.U.G. nr. 137 / 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor fomelor de

discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

e Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

e Legea nr. 82/1991; republicata,legea contabilitatii, cu modificarile şi

completarile ulterioare;
e OMFP. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu

modificarile şi completarile ulterioare;

e Legea nr. 273/2006privind finantele publice locale, cu modificarile și

completarile ulterioare;
+ OMFP. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi

capitalurilor proprii;

Atributii: Conform fişei postului vacant.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei comunei Eftimie

Murgu, nr. 265, judetul Caras Severin, persoană de contact: Imbrescu Liviu —

secretar general al comunei.

PRIMAR,
OTIMAN MIH

A



ROMÂNIA APROB,
Judeţul CARAȘ SEVERIN
Primăria comunei Eftimie Murgu PRI “a R,

FIŞA POSTULUI

Informații generale privind postul

1. Denumirea postului : - CONSILIER, clasa 1, grad profesional SUPERIOR
2. Nivelul postului : - EXECUȚIE
3. Scopul principal al postului: - activitate financiar-contabilă, contabilitatea instituției

Condiţii specifice privind ocuparea postului*2):

1. Studii de specialitate: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa în domeniul
contabilitate/economic, specializarea finanțe / economie ;

2. Perfecționări (specializări):
3. Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel
4. Limbi străine*3) (necesitate şi nivel*4) de cunoaştere):
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitatea de comunicare; - cunoaşterea reglementărilor legale în sfera activităţii; - adaptabilitate şi
flexibilitate indeplinirea sarcinilor; - capacitate de implementare şi de a rezolva problemele;- asumarea
responsabi ;- anticiparea efectelor deciziilor; -capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de
iniţiativă; - capacitate de planificare şi de a acţiona strategic;- abilităţi în munca cu caracter individual şi în
echipă;- abilităţi în consiliere şi îndrumare;- abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente
informatice; - abilităţi în domeniul instruirii şi autoperfecţionării; - respectul faţă de lege şi loialitate faţă de
interesele instituţiei.
6. Cerinţe specifice*5
7. Competenta managerială (cunoştinţe de management, calităţi
Atribuţiile postului *6):

1. Pellinie financiar-:
Activitate financiar-contabilă
- organizează și conduce evidența contabilă, în conformitate cu prevederile legale;
— face propuneri de fundamentare şi întocmire, la termenele prevăzute de lege, a proiectului anualşi

de perspectivă a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei; asigură prezentarea tuturor documentelor
necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea elaborării şi aprobării bugetului
anual;

aptitudini manageriale) : —

- întocmeşte note de fundamentare pentru rectificarea bugetului local, în funcţie de venituri și

cheltuieli, în vederea elaborării şi aprobării proiectului de buget rectificat;
- face propuneri pentru stabilirea şi dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local;
- întocmește raportul — anexa la proiectul de buget, prezentând nivelul veniturilor și repartizarea

cheltuielilor pe capitole şi subcapitole, motivând nivelul fiecărei cheltuieli înscrise în fiecare capitol;
- întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţi;
- elaborează propuneride repartizare pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în buget și a

altor planuri financiare;
- formularea cererilor de sume în vederea stabilirii nivelului cheltuielilor ce vorfi înscrise în proiectul

de buget;
- verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea

fondului de rezervă, pe care le prezintă ordonatorului de credite şi ulterior, le supune aprobării Consiliului
local; întocmește raportul trimestrial cuprinzând cuantumul veniturilor și cheltuielilor raportat la trimestrul
încheiat, înscrise inițial în bugetul aprobat și realizarea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole, comparativ cu
cele aprobate în buget, raport ce va fi prezentat consiliului local, pentru a fi aprobată execuţia bugetară pe
trimestrul încheiat;

- întocmeşte raportul anual în care va prezenta cuantumul veniturilor înscris în bugetul iniţial aprobat
şi realizarea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole, comparativ cu cele aprobate în buget, raportul va fi



- asigură lucrările generate de încheierea exerciţiului financiar trimestrial şi anual şi întocmeşte

bilanţul contabil anual;
- asigură identificarea fondurilor, urmărește concordanță dintre planul anual cu situația contului de

execuție bugetară și vizează planul anual privind încadrarea sumelor necesare în proiectul de buget;
- urmăreşte încadrarea cheltuielilor in limitele bugetare alocate şi destinațiile pentru care au fost

aprobate;
— urmăreşte permanent realizarea bugetuluilocal propunând măsurile necesare şi soluţiile legale

pentru buna administrare, întrebuințare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;

- efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli,

precum şi identificarea şi atragerea de noi surse de finanţare;
— întocmeşte lucrări de execuţie operativă şi periodică privind execuţia bugetului local, a fondurilor

extrabugetare şi speciale;
— asigură şi răspunde de respectarea legalității privind întocrnirea şi valorificarea tuturor documentelor

contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite;
- “conduce evidența cheltuielilor; urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor, cu respectarea

disciplinei financiare şi informează lunar ordonatorul principal de credite;
“verifică respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea si gospodărirea mijloacelor materiale

şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate și a documentelor de evidenţă tehnică şi

operativă în gestiunea proprie;
-- răspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării si utilizării creditelor bugetare în limita

„şicu destinaţia aprobată prin bugetul local;
- asigură organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare , pe categorii de venituri, potrivit

Clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice;
- asigură contabilitatea sintetica si analitica privind execuţia bugetului local, constituirea si utilizarea

mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinaţie specială, cu ajutorul conturilor sintetice si analitice

desfăşurate conform dlasificației bugetare;
- înregistrează în ordine cronologică şi sistematică operaţiunile de încasări şi plăţi pe baza

documentelor justificative, simbolizează conturile debitoare şi creditoare în documentele de contabilitate;

- asigură verificarea zilnică a extraselor de cont cu anexele şi simbolizarea acestora;
- asigură întocmirea notelor contabile pentru operațiunile de încasări și plăţi prin extrasele de cont;

- asigură înregistrarea în programul I.T. a notelor contabile întocmite;

- răspunde de întocmirea balanţelor de verificare lunare, trimestriale, întocmirea situaţiilor financiare

trimestriale;
- exercită controlul asupra documentelor privind încasarea veniturilor extrabugetare;
- centralizează conturile de execuţie de la instituțiile bugetate, urmăreste încadrarea cheltuielilor în

bugetul stabilit, centralizează dările de seamă contabile;
— asigură evidenţa, urmărirea și plata facturilor pentru bugetul localşi activitățile autofinanţate;

- asigură respectarea reglementarilor în vigoare cu privire la utilizarea mijloacelor extrabugetare şia
'ondurilor cu destinație specială;

- asigură lunar deschiderile de credite pe capitole de cheltuieli, precum şi solicitările de fonduri din
transferuri de la bugetul de statşi din sume defalcate din impozitul pe salarii conform repartizării pe trimestre
a bugetului local;

- efectuează virările de credite şi soluţii pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară;

- întocmește ordinele de plată și ordonanțările privind cheltuielile instituției;

- păstrează, eliberează şi conduce evidenţa carnetelor chitanţiere, facturilor si a actelor de valoare,

asigură păstrarea tuturor documentelor privind încasările, vărsămintele şi plățile, până la arhivarea lor;

- întocmeşte declarația privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat;

- întocmește şi depunelunar declarațiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor și a obligațiilor de

plată către bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de şomaj;
— organizează și conduce evidența angajamentelor bugetare si legale, în conformitate cu Normele

Metodologice aprobate prin OMFP nr. 1792/2002 — cu respectarea prevederilor privind parcurgerea celor

patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor si anume: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata

efectivă;
- pe bază notelor de fundamentare întocmite şi primite de la compartimentele funcţionale,

declanșează procedurile de angajare bugetară;
- primeşte datele de la compartimente, privind necesarul de sume pentru desfăşurarea în bune

a activităţilor administrației publice pe durata unui exerciţiu bugetar;condit



- primeşte referate de necesitate întocmite de compartimentele funcționale, care solicită sume în

vederea angajării unor cheltuieli aprobate de primar, document pe bază căruia completează formulare

Împuse de lege, privind angajarea si lichidarea unor cheltuieli, dispoziție de plată către casierie, document în

bază căruia se eliberează sumă solicitată;
la primirea docurnentelor (factură, bon fiscal, bon de consum, etc.) întocmite de compartimentul ce

= solicitat și a efectuat cheltuiala, verifică corespondența dintre sumă Aliberată anterior din casierie Și cea

însică în documentele ce atesta cheltuiala, întocmind notă contabilă sau operând cheltuiala în evidenţa

financiar — contabilă, conform clasificației bugetare;
— întocmeşte lista de investiţi pe care o supune spre aprobare consiliului local;

- conduca evidența persoanelor fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activități pe baza liberei

iniţiative;
Impoziteşitaxe

— asigură realizarea impunerii anuale, pe baza declaraților de impunere depuse de către contribuabil

persoane fiziceşi juridice;
asigură stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de

transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (Si a accesorilor aferente), si a altor

venituri gestionate de compartiment; face propuneri pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale
““reslizează Controlul (inspecția fiscală) privind stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe

teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și 2

accesoriilor acestora conform deciziilor de impunere şi a declarațiilor de înregistrare fiscală, cu respectarea

prevederilor legislației în vigoare precum şi a procedurilor privind inspecția fiscală;

asigură procedura de colectarea prin executare silită a creanţelor bugetare ale comunei, precum si

ale accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere;

- întocmeşte borderourile de debite - scăderi privind impozitele si taxele locale;

- ţine evidenţa matricolei şia registrului rol unic;
-Întocmeşte formele de restituire, compensare şi virare a plusurilor din încasări;

- predă casierului înştiinţările de plată pentru a fi înmânate contribuabililor;

- Bestionează procesele verbale de amenzi; confirmă luarea în debit; urmărește încasarea debitelor;

- conduce evidența debitelor pecategorii de impozite și taxe locel, surse, conturi;

- răspunde de conducerea corectă a evidenţei privind registrul rol pers. fizice și juridice, pe bază

cărora întocmeşte situații la sfârşit de an (LR,SS, etc);
“verifică şi semnează borderourile desfășurate privind depunerea corectă în conturi si descărcarea

chitanţierelor și a ordinelor de plată;
descărcarea chitanelor prin casă și descărcarea ordinelor de plată ale contribuabillor care au

efectuat plăți prin trezorerie;
Pnducerea evidentei registrului de venituri privind încasările prin bancă si prin casă, lunar, în

concordanță cu contul de execuţie;

— eonfruntarea lunară a evidențelor privind extrasul(casieria) și verificarea exactității situației de

sfârșit de an — lista de rămășițe şi suprasolvire;
Casierie
— verifică, controlează şi avizează operațiunile de casă pe carele preia zilnic, iar în baza acestora

întocmeşte notele contabile sau efectuează operațiile de înregistrare În evidenţa contabilă, conform

clasificației bugetare;
- verifică zilnic registrul de casă;
- efectuează cel puțin o dată pe lună, împreună cu primarul, revizia inopinată a casei;

- Întocmeşte corect şi la timp formele cu privire la eliberarea fondurilor băneşti și materiale,

controlează respectarea plafonului stabilit pentru păstrarea numerarului în casă;

“urmăreşte şi asigură eliberarea tuturor drepturilor băneşti pentru personalul instituției, precum şi a

altor drepturi băneşti acordate conform legii altor persoane fizice / juridice îndreptăţite;

“cigura aplicarea măsurilor privind integritatea si securitatea numerarului existent în caseria proprie;

- ține la zi garanția materială a gestionarilor instituției

“asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru evidența, actualizarea evidenţei, valorificarea şi

buna administrare a domeniului public şi privat al comunei;
- asigură şi organizează inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a patrimoniului, a bunurilor

materiale şi valorilor băneşti ce aparţin Comunei şi administrarea corespunzătoare a acestora; întocmește

listele de inventariere, situațiile comparative pe care le prezintă ordonatorului de credite;



- în cazul lucrărilor care fac obiectul achizițiilor publice, pe bază procesului verbal de recepţie finală —

înregistrează mijlocul fix (bunul) ce a făcut obiectul cheltuielii;

"n cazul unei cheltuieli ce face obiectul unei achiziții publice de bunuri, lucrări, servici, va procedala
calcularea amortismentului privind activele fixe corporale aflate în patrimoniu şi reevaluarea bunurilor aflate
în domeniul public al comunei;

- răspunde de organizarea, în condițiile legii, a evidenţei gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de

înventar, rechizitelor şi materialelor de întreţinere;”organizează şi conduce evidența mijloacelor fire înscrise în patrimoniul privatal instituţii

amortizării , în condiţiile legii;
— renlizoază evidența contabilă la nivelul Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare

privind contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, contabilitatea materialelor şi

Piectelor de inventar , contabilitatea sintetică a valorilor, contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor

de inventar, contabilitatea mijloacelor băneşti, contabilitatea deconturilor, contabilitatea cheltuielilor;

- asigură întocmirea documentaţiilor necesare pentru clasarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a

obiectelor de inventar;
ine evidenţa imobilelor comunei din domeniul public si privat de interes local și privat, propune

unde este cazul Închirierea acestora conform prevederilor legale, propune stabilirea chiriilor şi urmăreşte

încasarea lor;
“A erică respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale

şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor de evidenţă tehnică şi

„operativă În gestiunea proprie;

|, supuse

Personal, salarizare, resurse umane
“face propuneri pentru fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru cheltuielile de

personal, inclusiv acordarea premiilor şi a altor drepturi de personal pentru salariaţii din aparatul propriu,

serviciile publice şi de deservire;
“Pedlaboraază cu toate compartimentele pentru asigurarea recrutării, încadrării si promovării

personalului, urmăreşte vechimea în muncă în vederea acordării sporului de vechime, stabilirea drepturilor de

Patbuire ce decurg din prevederile legale, prezentarea datelor statistice cerute de conducerea instituției

Conform legislației în vigoare, fundamentarea fondului de salar pe anul următor, angajarea, transferarea,

desfacerea contractelor de muncă a salariaților, evidenţa concediilor de odihnă, medicale, suplimentare, fără

plată, verificarea pontajelor în vederea stabilirii drepturilor băneşti, promovarea în funcţii, clase, grade, trepte

profesionale, acordarea de salar de merit şi alte sporuri specifice;
- participă la acţiunea de evaluarea anuală a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici şi

personalului contractual, finalizată prin fişe de evaluare care se supun aprobării primarului, întocmite în luna

decembrie a fiecărui an;
asigură baza de date privind calculul salarilr și a altor drepturi băneşti ale angajaților Primăriei, pe

baza fişelor de pontaj, întocmeşte statele de plată, ordonanțarea cheltuielilor de persona;

 fntocmeşte şi alte documente de plată în baza cărora se fac plăți salariale, indemnizaţii alocaţii,

ajutoare, etc.;
- tine evidenţa personalului a cărui încadrare se face de către primar, inclusiv a însoţitorilor

persoanelor cu handicap, pentru care calculează efectiv drepturile salariale;

“ţine evidențe concedillor de odihnă - boală, a învoirlor si concedilorfără plată, precum si a celor de

studii, acordate conform aprobării primarului;
- întocmeşte şi eliberează certificate şi adeverinţe solicitate de cetăţenişi salariaţii instituţiei sau a

celor administrate, conform evidenţelor financiar - contabile, răspunzând de legalitatea acestora;

ne evidenţa deplasărilor în interes de serviciu a personalului, conduce registrul ordinelor de

deplasare;

A. În domeniul achizițiilor publice
— partidpă la activitățile privind achiziţiile publice în cadrul primăriei urmărind, demarorea,

desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achi publice, conform prevederilor

legale;
- elaborează împreună cu Colectivul de lucru specializat Programul anual al achiziţiilor publice, pe

baza necesităților şi priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pe care îl

supune spre avizare primarului și ulterior aprobării consiliului local;



- participă la elaborarea / coordonarea activității de elaborare a documentaţiei de atribuire,

îndeplinirea obligaţiile referitoare. la publicitate, aplicareaşi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor

de achiziţie publică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

urmăreşte constituirea şi predarea pentru păstrare a dosarul achiziției publice către compartimentul

de specialitate;
- participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate;

- asigură cadrul legal de desfăşurarea licitaţiilor;

- se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activității Compartimentului Achiziţii publice,

executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă;

- întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, consiliului local.

5. Alte atribuții
- sepreocupăÎn permanenţă de perfecţionarea pregătiri profesionale proprie, de însuşirea legislației

în vigoare din domeniul său de activitate;
- conduceşi răspunde de evidenţa FAZ pentru autovehiculele din parcul auto;

- asigură şi duce la îndeplinire sarcinile şi măsurile stabilite pe linie financiar-contabilă de către

organele ierarhice superioare;
- asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi măsurilor stabilite de organele de îndrumareşi control în

domeniul său deactivitate;
- asigură rezolvarea în termena corespondenței primite;

asigură un climat de transparență în exercitarea atribuțiilor din sfera activității;

_fntocmeşte și propune spre adoptare, referate de necesitate și oportunitete pentru elaborarea

proiectelor de dispoziții și de hotărâri în domeniul sau de activitate; participă la elaborarea proiectelor de

hotărâriși a dispozițiilor;
examinează proiectele de hotărâre din sfera financiar-contabilă ce urmează a fi supuse aprobării

consiliului local sau a propunerilor făcute şi întocmeşte referate privind adoptarea, modificarea sau

respingerea motivată a proiectelor sau propunerilor examinate;
-_ urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte acte

normative în domeniul economico-financiar;
- răspunde de întocmirea situaților financiare şi a dărilor de seamă trimestriale şi anuale;

- prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori se impune, datele necesare

pentru evidenţierea stării economice şi sociale a comunei;

- sprijină activitatea comisiei de specialitate din cadrul consliului local constituită în domeniul buget-

finanţe-contabilitate;
- pune la dispoziția membrilor consiliului local, la cererea acestora, în termenul stabilit de lege,

informații necesare în vederea îndeplinirii mandatului;
— îndosariază şi păstrează după nomenclatorul arhivistic, în ordine şi condiţii de siguranţă,

__ documentele şi actele justificative ale activității financiar-contabile, predă la arhivă dosarele constituite după

arhivarea documentelor conform prevederilor legale;
— răspunde de circuitul documentelor, conform normelor legale;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin actele normative, încredințate de consiliul local, primar sau

secretar
Disci
— îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare;

- îmbunătățirea permanență a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;

- păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de instituție;

- ttilizarea resurselor existențe exclusiv în interesul instituției;

- cunoaşterea, respectarea, punerea în aplicare a legislației, a normativelor interne şi a procedurilor

de lucru în domeniul său de activitate;
- adoptă permanent un comportament În măsură să promoveze imaginea și interesele instituției;

- apărarea în mod loial a prestigiul autorităţiiîn care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se

abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

- răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor întocmite/emise;

- pentru abateri în exercitarea sarcinilor și atribuților de serviciu, SAH pentru îndeplinirea lor

defectuoasă, răspunde disciplinar, contravențional, material sau penal, după caz.



- apărarea în mod loial a prestigiul autorității în care îşi desfăşoară activitatea, precum si de ase
abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

- răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor întocmite/emise;

- pentru abateri în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, sau pentru îndeplinirea lor

defectuoasă, răspunde disciplinar, contravenţional, material sau penal, după caz.

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului:
1. Denumire: CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

2. Clasa: 1

3. Gradul profesional *7): DEBUTANT
4. Vechimea în specii te necesară:

Sfera relațională a titularului postului:
1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:
— subordonat faţă de: primar, consiliul local
- superior pentru: -

b) Relații functionale;—-cu toate compartimentele din cadrul instituției

c) Relații de control: -Conform dispozitiilor primite
d) Relații de reprezentare:-

-2, Sfera relațională externi
a) cu autorități şi instituţii publice: Consiliul Judeţean Caraș Sverin , Direcţia Generală a Finanţelor

Publice a Jud. Caraş Severin, Trezoreria Bozovici

b) cu organizații internaţionale: -

c) cu persoane juridice private: -
3. Limite de competenta*8): în sfera activităţii achizitii publice, conform atribuţiilor

A. Delegarede atribuții și competență
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1. Numele şi prenumele: ImbrescuLiviu
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