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ANUNT
Consiliul judeţean Buzau, cu sediul in munie iul Buzau, hld. Nicolae Balecseu, nr. 43.

judeţul Buzau organizează examen de promovare in clasa a unui funcţionar puhl din cadml
aparatului de specializare al Consiliului judeţean Buzau care îndeplineşle condiţule prevăzute
de an. 4111 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administnliv,cu modificările şi campieiarile ulrerionre.

Funcţia publică de execurie pentru care se organizeaza examenul de promovare in clasa
este de camin”, of… (, gradul png/“siana! asixrenr la Serviciul buget, impozite. taxe, evidenta
pauirnoniu si monitori re unilăţi subordonate, Direcţia economica din cadml aparatului de
specialitate al Consiliului judeţean Buzau,

Examenul se va desiaşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău. bldv Nicolae Bălcescu,
nr. 43, dupa cum umleaz

. selecţia dosarelor: 19-251101021

. proba serisa: 28.10.2021, ora 10”;

. proba interviu: 02,111021, ora 10%,

Examenul se organiţează conform prevederilor Ordnnamci de urgenţă a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul adminisuutlv , Fanea a VE Tillul ll; Partea a lxa an. al 3, alin. (ZEL cu
modificarile si completările ulterioare şi ale Hotararii Guvemului nr. 611/2008, cu modificarile
şi completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere ale candidzqilor se depun in termen de 5 de zile dela data afişar
respectiv până la data de 1111112011 (ine usiv) la Serviciul resurse umane si management
ullilăţi sanitare din cadrul aparaiulul de specialiiaie al Consiliulu *uclorean Bmu.

Pentru parneiparea la examen funcţionarul puhlre trvhuie si indeplineasca
cumulativ urmiloarele cnndi

- sa dobandeasca, ulterior lnlrării in corpul funcţionallor publici, o diploma de studii de
nivel superior. in specialitatea in care isi desfasoara acliviudlea sau intrun domeniu considerat
util peuiru deslasurarea aclivilăţii de caine conducatorul autor-ira sau insiiluţiei publica;

— sa nu aiba o smcşlune disciplinară ..eradiala in condiţiile Ordonanţei de urgenla a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adminislralivl eu modifica.-ile şi complerarile ulleriaare.

Dnsunle candidati!” trebuie să anprinda in mod obligatoriu urmatoarele
dncummle:

- cerere de înscriere la examenul de promovare in clasa;
, diploma de studii de nivel superior, sou adeverinla eliberara de insîiiuţla de invaiamânc

superior la absolvirea studiilor de licenţă v

. adeverinţă eliberara de Serviciul resurse umane şi managemml unităţi sanitare in
vederea atestarii siluaţiei disciplinare a funcţionarului public. in care se menţionează expres dacă
aoesluia i-a fosr aplicata o suncţiune disciplinara, oare sa nu & fost radiat—ă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi
sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean Buzau, camera 75, la
secrelaru! comisiei de eoucius. Manolache Maria sau la numarul telefon 0238/414112inL 102.
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Bihliogmlîe penrru examenul de promovare în clasa organiza-
în daia de 23.10.2011, ora 10”, proba scrisă

Bibliografie generali obligulon'e penrru funcţiile publice conform an. 22 alin.(3) di
H.G.nr.611/2008 pemru aprobarea normelor privind organizarea şi dmultnren carierei

funcţinnnilor publiei, cu modificarileşi cnmplclările ulrerioarc

1. Conslituţia României, republicat in 2003110, partea 1 nr. 767/1003;
2. Tillul 1 şi 11 ale Pănil a Vl-a din Ordnnama de urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind Cudlll
administralivl cu modificarile şi completările ulterioare . M.Ov nr. 555/2019;
3 Ordonanţa nr.i37/2ooo privind pmvcnixen şi suneiionarea luluror formelor de discriminare.
republioala cu nlodilicarile şi completările ullerioare . MO. nr. 166/2014;
4. Legea….202/2002 privind egalilaiea de şanse şi de lraiarnenl inlre femei şi barbaii, republicată,
cu modincarile şi ooniplelarile ulleiioare - M 0. nr. 3250013.

bibliografic dc rpeeialiiare penlru functia publica de consilier, clasa 1.

gradul proieriunal aaialenl din cadrul Direcţiei ecnnnmice

1. Legea nr. 273/2005 privind finanţele publice localcpumodilicarile şi eo…plcrarile ulrerioare ,
14,00an 01 8/2006;
2, OMFP „1792/2002 pemm aprobarea Normelor …elodclogiee privind angajarea, lichidama,
ordonamarea Şi plala cheltuielilor instiluţlilur publicei precum şi organizarea. evidenla şi
raporrarea ungajamcmelor bugelaie şi legale, cu modificarile şi completările ulierionre , M 0 nr
37/2003:
3. OMFP „1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind nlganizarea şi
conducerea conlabilitâţii instituţiilor publice, Plan… de conturi penuu insliluliile publice şi
insll'ucţiulule de aplicare a acealuia, cu modificarile şi completările ullerioare , M.C. ru
1186/2005;
4. OMFP 2351/2009 pcnlm aprobarea Normelor privind organizarea şi efeciuarea inveumrien'i
elerneniclor de natura aciivelur, datoriilor şi capiralunlor proprii,MO. nr. 704/2002

Tcmat'
- Consiliuiia României republicală
[.Reglementn priv nd funclia pub!
- O.U.G. nr. 57/2019 cu modificarile şi compila/Arileultcnoare — Panca a Vl-u. Tillul i şi Tillul ll
2.11egleineniilri p vind administraţia publică:
, (111.5. nr. 57/2019, cu modificările şi coinplelarile ulren'oare - Pancaa lil-a
S.Reglemeniăriurlvind egalitatea de ;unoe şi nediscriminaru:
- C.G. nr 137/2000
» Legea nr. 202/2002
Mle lementăn' rivind aciivilaiea domeniului func iei uhlice:
, Legea nr. 273/2006
- OMFPm.l792/2002
- OMFP “1.1917/2005
— OMFP 2861/2009


