ANUNT
Primăria comunei Buești, județul Ialomița, organizează examen pentru promovarea în grad profesional:
- referent, clasa a III - a, grad profesional superior, Compartimentul Contabilitate;
Pentru concursul organizat la sediul Primariei comunei Buești, județul Ialomița, la data de 05.03.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și
09.03.2021 (proba de interviu), candidații vor depune dosarele de înscriere în perioada 02.02.2021 – 22.02.2021, la secretariatul Comisiei
de concurs, domnul Calotă Marian, secretarul general al comunei Buești, județul Ialomița.
Condițiile de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Condițile specifice pentru funcția publică de execuție, clasa III, grad profesional superior, Compartimentul Contabilitate:
- studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor – 7 ani;
- durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

BIBLIOGRAFIE
privind examen pentru promovarea în grad professional, referent, clasa III,
grad profesional principal (casier)

1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea contabilității nr. 82/1991 (M.Of. nr. 629/1991/13.05.2003, republicată) si regulamentul de aplicare al acesteia.
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor
economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Legea nr. nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL BUESTI

JUDETUL IALOMITA
FISA POSTULUI

Denumirea instituției: Primăria comunei BUEȘTI
Compartiment: Contabilitate
Denumirea postului: Referent
Nivelul postului: de executie
Gradul profesional: clasa III, principal
Cerinte privind ocuparea postului:
Studi medii de specialitate (profil economic)
Vechime în specialitate: Vechime în functii publice: - minim 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
- sociabil, relatii bune cu cetatenii, econom si responsabil, constiincios la locul de munca.
Cerinte specifice postului. Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Atributii:
- asigura integritatea mijloacelor banesti pe care, conform reglementarilor legale, le gestioneaza;
- efectueaza încasari în numerar din banca, direct de la cetateni sau unitati platitoare catre consiliul local;
- efectueaza plati de salarii sau alte drepturi banesti pe baza de documente legal întocmite;
- evidentiaza zilnic pe baza de documente încasarile si plătile efectuate si le preda la contabilitate;
- asigură gestionarea formularelor si documentelor cu valoare, precum si inventarului privind proprietatea consiliului local;
- depune sumele încasate la caseria unitatii tertorial administrative, în termenul prevazut de actele normative în vigoare;
- primeste si alte însarcinari de la primarul comunei ;
- are obligatia să respecte în permanenta toate regulile de protectie si securitatea muncii participand lunar la instructajul care se face pe
aceasta linie ;
- prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale;
- va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă a postului : 8.00-16.00.
Limite de competenta: Comuna Buesti, judetul Ialomita
Delegarea de atributii:
Sfera relationala:
Intern:
a) relații ierarhice: subordonat contabilului consiliului local si viceprimarului comunei;
b) relații functionale: cu operatorul de rol si asistentul social;
c) relații de control: Primarul, contabilul consiliului local, audit intern;
d) relații de reprezentare: Externe:
a) relatii functionale: Agenti economici, cetateni, Perceptia Slobozia
b) relatii de control: Curtea de Conturi, Politia;
c) - relatii de reprezentare: -

