
 
 
 
 

Anexa nr.1 la Dispozitie nr.233/12.10.2021 
 
 

ANUNT 
 

Primaria comunei Movila Banului organizeaza concurs pentru funcția 
publică de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant - 
funcție publica de executie ce va avea loc la sediul Primărie Comunei Movila 
Banului, strada Nuferilor, nr.130, astfel: 
-  12.11.2021, ora 10.00– proba scrisă ; 
- 17.11.2021, ora 10,00 - interviul . 
  

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 465 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 Condiții specifice de participare pentru funcția de inspector, clasa I,  
grad profesional debutant: 
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. 
-Vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice- nu este 
cazul. 
 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se vor depune la sediul Primăriei Comunei Movila 
Banului în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe 
pagina www.anfp.gov.ro si pe www.comunamovilabanului.ro, până la data de 
01.11.2021,  inclusiv, ora 16.00.   
 
 Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Movila Banului, 
comuna Movila Banului, județul Buzău și la telefon: 0238.796.601, începînd cu 
data de 12.10.2021. 
 

Primar, 
Moise Dorin Romcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anfp.gov.ro/


 

 

Anexa nr.2 la Dispozitia Primarului nr.233/12.10.2021 

 

BIBLIOGRAFIE 

 FUNCTIEI PUBLICE  DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL 
SUPERIOR  DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI  FINANCIAR-

CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE SI ACHIZITII PUBLICE  DIN APARATUL 
DE SPECIALITATE AL PRIMARILUI COMUNEI MOVILA BANULUI, 

JUDETUL BUZAU  

Tematica: 
1.Reglementări privind funcția publică; 
2.Reglementări privind administrația publică; 
3.Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură 
şi discriminare; 
Reglementari privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si 
barbati; 
4.Reglementari privind resursele umane în administrația publică; 
5.Reglementări privind propuneri de fundamentare şi întocmire, la termenele 
prevăzute de lege, a proiectului anual și de perspectivă a bugetului local de 
venituri și cheltuieli al comunei; 
6.Reglementări privind întocmirea  notelor  de fundamentare pentru 
rectificarea bugetului local, în funcție de venituri și cheltuieli, în vederea 
elaborării și aprobării proiectului de buget rectificat; 
7.Reglementări privind   propuneri pentru stabilirea şi dimensionarea 
veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local; 
8.Reglementări privind întocmirea  bugetuluii de venituri şi cheltuieli al unităţi; 
9.Reglementări privind  înregistrarea în ordine cronologică şi sistematică 
operaţiunile de încasări şi plăţi pe baza documentelor justificative, 
simbolizează conturile debitoare şi creditoare în documentele de contabilitate ; 
10.Reglementări privind întocmirea notelor contabile pentru operaţiunile de 
încasări şi plăţi prin      extrasele de cont; 
11.Reglementări privind întocmirea balanţelor de verificare lunare, 
trimestriale, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale 
12.Reglementări privind deschiderile de credite pe capitole de cheltuieli, 
precum şi solicitările de fonduri din transferuri de la bugetul de stat şi din 
sume defalcate din impozitul pe salarii conform repartizării pe trimestre a 
bugetului local. 
Bibliografie: 
1. Constituţia României, republicată 
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 



 
5.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
6.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
7.Ordinul emis de Ministerul Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 
8.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2634/2015 privind documentele 
financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 
9.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
10.Legea Nr. 82/1991 a Contabilitărţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
11.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale. 
 
 
 

Primar, 
Moise Dorin Romica 
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