Nr.11705/12.08. 2015
ANUNŢ
Primăria oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga, nr. 27
organizează în data de 23.09.2015 ora 1000 examen de promovare în clasa
superioară a unui functionar public de execuţie cu nivel de studii inferioare care a
absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi
desfăşoară activitatea.
Examenul constă în:
-Verificarea existenţei cererii de înscriere la examen, aporbată de către
conducătorul instituţiei, în data de 21.09.2015 la sediul Primăriei oraşului Ocna
Mureş, strada Nicoale Iorga, nr.27;
-Proba scrisă care va avea loc în data de 23.09.2015 ora 1000 la sediul
Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicoale Iorga, nr.27;
-Proba interviu care va avea loc în data de 23.09.2015 ora 1300 la sediul
Primariei oraşului Ocna Mureş, strada Nicoale Iorga, nr.27.
Bibliografie:
-Legea nr. 188/1999(r2)–privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat
în 2007.
-Legea nr. 82/1991-Legea contabilităţii republicată , modificată şi actualizată;
-Ordinul Administraţiei Publice nr. 1792/2002- Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale;
-Ordinul Administraţiei Publice nr.1954/2005-Ordin pentru aprobarea
Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
-Ordinul Administraţiei Publice nr.3512/2008-Ordin privind documentele
financiar-contabile;
-Ordinul Administraţiei Publice nr.547/2009-Ordin pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
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plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr.1792/2002.
Pot participa la concurs functionarii publici încadraţi pe functii publice de
execuţie care au absolvit o formă de învăţământ superioară de lungã duratã, studii
universitare de licenţã sau o formã de învãţãmânt superior de scurtã duratã, în
specialitatea în care îşi desfăşoare activitatea, să prezinte diploma de absolvire a
studiilor sau după caz adeverinţa care atestă absolvirea studiilor, precum şi o cerere
înaintată Serviciului Contabilitate, Resurse umane-salarizare în termen de 5 zile de la
data afişării anunţului în cadrul institutiei.
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