
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARIA COMUNEI  SĂVINEŞTI 
Str. General Buniş, nr. 7, Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ, cod 617410 

Telefon: 0233/281573,  Fax: 0233/281574 
E-mail: primariasavinesti@yahoo.com 

Nr.5269 din 29.06.2017 
ANUNŢ 

În temeiul prevederilor art.57 alin. (4) dinLegea nr.188/1999, r2, privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 39 alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂVINEŞTI  

Cu sediul în comuna Săvineşti, judeţul Neamţ, strada General Buniş, nr.7, 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Săvineşti: 

 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE 
PENTRU OCUPAREA  

UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE 

 - auditor, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Audit. 

Conditii de participare: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; 

-cunostinte operare pe calculator; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani. 

 

 



Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999– privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

 
Bibliografie concurs 

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
3.Legea nr.215/2001 ,privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
4.Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
5.HG. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea atributiilor de audit 
public intern; 
6.Ordonanta Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind 
auditul intern ; 
7.Legea nr. 106/2004 - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea 
şi completarea reglementărilor privind auditul intern.  
8.Legea nr.191/2011 privind modificarea şi competarea Legii nr.672/2002 privind auditul public 
intern.  
9.O.M.F.P. nr. 252/2004 - pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern. 
10.Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al enităţilor 
publice.  
11. Ordonanţa 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare. 
12.Constitutia Romaniei 
 
Dosar de înscriere 
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), 
dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:  

 copia actului de identitate;  
 formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;  



 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;  
 copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

şi, după caz, în specialitate- număr pagini;  
 cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost 
declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ 
de numire).  

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;  
 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică.  

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în 
copii legalizate.  
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon : 0374.112.726, 0374.112.741.  
 

 

PRIMAR, 

HORCIU DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 


