ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
PRIMĂRIA
Nr.

21027/08.11.2019

ANUNŢ

Primăria oraşului Tăşnad organizează concurs/examen de recrutare
pentru funcţia publică de execuţie vacanta din cadrul aparatului de specialitate
al primarului oras Tasnad: auditor clasa 1, grad profesional superior.
Data susţinerii probei scrise: 09.12.2019 - ora 12:00
Locaţia: Sediul Primăriei oraşuluiTăşnad
PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD cu sediul în: localitatea TĂŞNAD, str,
LĂcRĂMrOARELOR nr. 35, judeţul Satu Mare, în baza art. 465 din O.U.G. nr.
57/2019, privind Codul Administrativ, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante pe perioada nedeterminată.
Denumirea postului: AUDITOR clasa 1, grad profesional SUPERIOR
Denumire compartiment: COMPARTIMENT AUDIT
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Art. 465 ale
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
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) este apt din punct de vedere medical şipsihologic să exercite o funcţie publică;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea
funcţiei publice;
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h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de falsori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenitr eabilitarea, amnistia post-condamnatorie
sau
dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fostinterzis dreptul de a ocupa o funcţie public sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească
definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie public sau nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică.
Condiţii specifice:
- studii universitare

de licenţă absolvite

cu diplomă

de licenţă sau echivalentul

în

domeniul ştiinţelor juridice sau economice.
- vechime în specialitatea

studiilor necesară exercitării

auditor superior: minimum7
DOSARUL

funcţiei publice de execuţie de

ani.

DE CONCURS:

1.a). formularul de înscriere - se pune la dispozitie de catre biroul rei. cu publicul.
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, după caz;- nu este cazul
J) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. (SUNT EXCEPTA TE
DE LA OBLIGATIA DE A FACE DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND
CALITATEA DE LUCRATOR AL SECURITATII SAU DE COLABORATOR AL ACESTEIA
PERSOANELE CARE LA DATA DE 22 DECEMBRIE 1989 NU IMPLINISERA
VARSTA DE 16 ANI)
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(jI\1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.j) se pune la dispozitie
de catre biroul relatii cu publicul, ( modelul de adeverinta este cel din din Hotararea
Guvernului 611/2008-anexa
nr 2 D)
(jI\2) Adeverinţele care au un altformat decât cel prevăzut la alin. (11\1) trebuie să
cuprindă elemente similare celor prevăzute in anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel
puţin următoarele informaţii: funcţialfuncţiile
ocupată/ocupate, nivelul studiilor
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii,
vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea in specialitatea studiilor.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice.
(3) Copiile de pe actele prevăzute se prezintă in copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se
poate transmite şi în format electronic,
(4) Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a
solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la
autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu
mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la inscrierea la
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii
aprobate la nivel instituţional.

Bibliografie
Constitutia Romaniei
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Legea nr. 672/2002 Republicată, privind auditul public intern,cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intem,cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr. 252/2004 pentru aprobarea Codulu iprivind conduit etică a auditorului
intern;
Normele Metodologice Proprii privind Organizarea şi Funcţionarea Auditului Public
Intern la nivelul Oraşului Tăşnad;
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Carta Auditului Intern utilizată în cadrul UAT oraş Tăşnad;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare;
Legeanr. 227/2015 privind Codul fiscal, TITLUL IX - Impozite şi taxe locale,cu
modificările şi completările ulterioare

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisa: 09.12.2019, ora 12, la sediul Primăriei oraşului Tăşnad.
Proba interviu- se va comunica la o data ulterioara
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare,
în termen de 20 de zile de la data publicării anunţuluipe site-ul acesteia. (08.11.201927.11.2019)-la secretariatul comisiei de concurs
Pentru informaţii suplimentare:
Primariaoraşului Tăşnad
Tel/fax 0261825701; 0261/825860
e-mail office@primariatasnad.ro
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