
 
Nr.5638 din 09 decembrie 2019 

A N U N Ţ 
 

 Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 13 ianuarie 2020, ora 1000 şi 14 ianuarie 
2020, ora 10°º, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de consilier superior – 
Compartiment buget, contabilitate, taxe și impozite, în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Pomârla. 
 

-  Condiţii generale candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G nr. 57/2019           pri  
privind Codul administrativ, care prevede: 

”Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:”  
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate 
se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 
publice; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de 
fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 
executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 3 ani; 
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.  
 
      Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:  

o Studii  universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor 

economice; 

o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 7 ani. 
 
Concursul pentru ocuparea postului vacant se organizează pe 3 etape  succesive, după cum urmează: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; 
b) proba scrisă ; 
c) interviul. 

• proba scrisă  în data de 13 ianuarie 2020, ora 1000,  la sediul Primăriei Comunei Pomârla; 
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• interviul în ziua de 14 ianuarie 2020, ora 1000, la sediul Primăriei Comunei Pomârla;  
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
 
 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Pomârla, secretariat, 

în perioada 11 - 30 decembrie 2019 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 
a) formularul de înscriere; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 
perfecţionări; 
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management 
ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
h) cazierul judiciar; 
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al 
Securităţii sau colaborator al acesteia.  

 Copiile după actele pentru dosarul de înscriere se prezintă însoţite de documentele originale în 
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Termenul de afişare al rezultatelor: în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. 
 

Termenul de depunere al contestaţiilor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei 
probe; 
 

Termenul de afişare al rezultatelor contestaţiilor: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 
depune a contestaţiilor. 

 
Bibliografia este afişată la sediul Primăriei Comunei Pomârla. 

Informaţii suplimentare la telefon – 0231 ⁄ 622802 sau 0753123924, persoana de contact, Asoltanei 
Alina - consilier. 

 
 

Primarul comunei Pomârla,                        Secretarul general al comunei, 
   Dumitru CHELARIU                                                                         Corina CHELARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFIE 

                pentru concursul de ocupare a postului de 
CONSILIER SUPERIOR – Compartiment buget, contabilitate, taxe și impozite 

 
 

1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
3. Legea nr. 500/2002 privind Finanțele Publice, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, actualizată, cu modificările si completările 

ulterioare; 
5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor 
publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu 
modificările si completările ulterioare; 

6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu, republicat. 

7. Legea nr.15/1994 privind privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale; 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv; 

9. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

10. Hotărârea Guvernului nr.1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea 
valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

11. Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice. 

 
 
Primarul comunei Pomârla,              Secretarul general al comunei, 
  Dumitru CHELARIU                               Corina CHELARIU 
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CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 

 POSTULUI DE CONSILIER SUPERIOR 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Activităţi Data 

1. Publicarea anunţului 11.12.2019 
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la 

Primăria comunei Pomîrla 
11.12.2019 – 30.12.2019 

3 Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de 
organizare si desfăşurare a concursului 

06.01.2020 

4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.01.2020 
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 

selecţiei dosarelor  
07.01.2020 

6 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 07.01.2020 
7 Susţinerea probei scrise la Primăria comunei 

Pomârla 
13.01.2020, ora 1000 

8 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 13.01.2020, ora 1400 

9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 
obţinute la proba scrisă  

13.01.2020 

10 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 13.01.2020 
11 Susţinerea interviului la Primăria comunei 

Pomârla 
14.01.2020, ora 1000 

12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea 
interviului 

14.01.2020, ora 1200 

13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul 
interviului  

14.01.2020 

14 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 14.01.2020 
15 Afişarea rezultatului final al concursului 14.01.2020 
16 Numirea pe funcţie 15.01.2020 

 
 

Primarul comunei Pomârla, 
Dumitru CHELARIU 

 


