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UAT COMUNA RUSETU 
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.33, 
Loc. Rusetu, Jud. Buzau  
 

Nr.3930/20.06.2022 

 

Anunt 

privind organizarea concursurilor de recrutate in vederea ocuparii functiilor publice 
vacante de executie  din cadrul Compartimentului Finaciar - contabil, Impozite si Taxe 

locale si Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul UAT 
COMUNA RUSETU 

 

UAT COMUNA RUSETU organizeaza concursuri de recrutare pentru un număr de trei  
functii publice vacante de executie, din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu, 
după cum urmează:  

- consilier clasa I, grad profesional superior, din Compartimentul financiar contabil, 
impozite si taxe locale; 

- inspector, clasa I, grad profesional asistent, din Compartimentul financiar contabil, 
impozite și taxe locale;  

- inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Urbanism și 
amenajarea teritoriului.  

Pentru inscriere la concursul de ocupare a functilor publice vacante, se vor avea in 
vedere respectarea cerintelor din art. 465 alin.(1) din Codul Administrativ : 

a) are cetățenia română și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. 
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de 
către medicul de familie ; 

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcției publice; 

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției 
publice; 
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h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care 
împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care 
a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, 
în condițiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de 
legislația specifică. 

     Durata programului de lucru- durata normala a programului de 8 ore/zi, 40 
ore/săptămână. 

 
          1. Consilier, clasa I, grad profesional superior: 

              - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in 
domeniul de studii, respectiv domeniul de licență contabilitate, economie sau finanțe; 
              -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 
ani. 
                   

         2.  Inspector, clasa I, grad profesional asistent: 
 
           - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in 
domeniul de studii, respectiv domeniul de licență: contabilitate, economie, finanțe, drept sau 
științe administrative; 
          - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 1 an; 

 

3.  Inspector, clasa I, grad profesional asistent: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
următoarele domenii: arhitectură, urbanism sau construcții; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 1 an; 

 
 Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului 

în perioada 20.06.2022-11.07.2022, inclusiv . 
- anunțul se va publica în data de 20.06.2022;  
 

                  Proba scrisă – 21.07.2022, ora 10; la sediul UAT Comuna Rusetu, Str. 1 
Decembrie 1918, Nr.33, Comuna Rusetu, Jud. Buzău - în sala de ședințe; 
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      Interviul va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise, la sediul UAT Comuna Rusetu, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.33, Comuna 
Rusetu, Jud. Buzau- în sala de ședințe.  
                    -Data si ora sustinerii interviului se vor afisa odata cu rezultatele la proba scrisa; 

                Dosarele de concurs se vor depune la Registratura Generala a UAT Comuna 
Rusetu, persoana de contact- Dinu Gabriel – Secretar General al UAT Comuna Rusetu. 

        Detalii suplimentare se pot obtine de la sediul institutiei sau la tel. 0760698442, e-mail: 
primariarusetu@gmail.com. 

 

BIBLIOGRAFIE  

stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice vacante de executie 
din cadrul Compartimentului financiar contabil impozite si taxe locale și Compartimentului 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu 

 
1.Consilier, clasa I, grad profesional superior- Compartiment financiar contabil, impozite și 
taxe locale: 

1. Constituţia României, republicată 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 03.07.2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, titlul I si titlul II ale părții a VI-a; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/ 31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 273/29.06.2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  
6. Legea-cadru nr. 153/28.06. 2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri      publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 
7. Legea contabilitatii Nr. 82/24.12.1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 
8. Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, 
precum si or ganizarea, evidenta si raportare a angajamentelor bugetare si legale; 

9. Legea nr. 53/ 24.01. 2003 privind Codul muncii, r(2) republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

10. Legea nr. 500/ 11.07.2002- privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
11. Ordin nr. Ministrului Finantelor Publice  517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 

module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - 
Forexebug 

12. Ordin Ministrului Finantelor Publice  nr.  2634/2015 privind documentele financiar - contabile  
13. Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr. 923/2014  pentru aprobarea  Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv proprii 

14. Ordin Ministrului Finantelor Publice 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale 
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instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilităţii publice 

15. Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 
administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

16. Ordonanta Guvernului nr. 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Ordinul  Ministrului Economiei și Finanțelor nr.  3471/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

18. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1719/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările lși completările 
ulterioare;  

19. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 
autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor 
privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de 
organizare şi finanţare a acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2.Inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment financiar contabil, 
impozite și taxe locale: 
 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, titlul I si titlul II ale părții a – VI-a; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/ 31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
6. Titlul IX “Impozite si Taxe Locale” din Legea nr. 227/2015 - privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
7. Hotararea nr. 1/ 06.01.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.227/2015; 
8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

3. Inspector, clasa I, grad profesional asistent -  Compartiment Urbanism și amenajarea 
teritoriului 

1. Constituţia României, republicată 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 03.07.2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, titlul I si titlul II ale părții a – VI-a; 
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3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/ 31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

6. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru 
aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. HG 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

8. HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 839/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

13. OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

Continutul dosarului: 

In conformitate cu prevederile art. 49 alin.(1) din H.G. nr. 611/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare dosarul de concurs contine urmatoarele documente: 

     a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

      b) curriculum vitae, modelul comun european; 

     c) copia actului de identitate; 

      d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea 
unor specializări și perfecționări; 

     e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma 
de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare 
de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru 
ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei. Adeverințele care au un alt format 
decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în 
anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile 
ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al 
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desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea 
studiilor; 

g) copia adeverinței 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; 

j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 
formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității 
sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

  Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 

  Cazierul original poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs 
cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data 
și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

 

 

 

PRIMAR, 

Florin SNAE 

 

 

 

 

 

 

 

 


