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ANUNŢ 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante ,  

de inspector de specialitate, gradul II, (economist) - COD COR 263102  

la Căminul Pentru Persoane Vârstnice VĂRATEC 
 

      PRIMĂRIA COMUNEI AGAPIA, cu sediul in loc.Agapia, str. Nicolae 
Iorga, nr.140, jud.Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unui post 

contractual, pe durată nedeterminată, cu condiţiile generale aprobate prin art.3 din 

H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

     Datele de desfăşurare a concursului sunt: 

     Proba scrisă: 23.12.2019, ora 10.00 , la sediul institutiei. 

     Proba interviu: va fi anunţată ulterior 

 

Inspector de specialitate, gradul II, (economist) COD COR 263102, pe durată 

nedeterminată - Căminul Pentru Persoane Vârstnice VĂRATEC - 1 post cu ½ 

normă 

 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă  de licenţă sau echivalentă în 

domeniul ştiinţelor economice 

- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice:minim 1 an. 

- cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu, dovedite pe baza unor documente 

care să ateste deţinerea acestor competenţe certificate, in condiţiile legii.  

 

    Publicarea  anunţului se va face în data de 29 noiembrie 2019, prin afişare la 

sediul instituţiei şi postarea pe site-ul primăriei :  www.agapia.ro. 

    Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei Comunei Agapia şi 

trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 

286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs 

este  de 10 zile lucrătoare de la publicarea în monitorul oficial al României. 

       Date contact: Ilioi Elena –Doina – secretar general comuna Agapia  

                tel./ fax.0233/244607; 0233/244611. 

 
Reprezentant legal, 

Viceprimar cu atribuţii de primar, 

VASILIU MIHAI 
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BIBLIOGRAFIE: 

1.   Constituția României; 

2.   OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

3.   Legea nr.273/2006 (*actualizată*)privind  finanţele publice locale 

4.   Legea nr.500/ 2002 privind finanțele publice, actualizată 

5.  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare 

6.  Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7. Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

8. Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii;  

9.  Decretul nr. 209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa 

 

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită 

în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările 

acestora. 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal, 

Viceprimar cu atribuţii de primar, 

VASILIU MIHAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


