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Nr. 230./ 20.01.2022.  

 

ANUNT 

 
 
     Primăria Comunei Șopârlița, cu sediul în Satul  Șopârlița , strada Principală , nr. 121, în 

baza prevederilor  art.II din Legea nr.203/2020, prevederilor art.618 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile art.21 și art.22 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice 

de execuție vacante, după cum urmează: 
 

A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE 
 

Denumirea funcției: Consilier  
Clasa: I  
Gradul profesional: Superior 
Structura: Compartimentul Contabilitate, Impozite si taxe locale , Achizitii Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Soparlita, judetul Olt. 
Durata timpului de muncă: 8 ore pe zi 40 de ore pe saptamana.  
 

B.     PROBE DE CONCURS 

      
1. Selecția dosarelor de înscriere; 
2. Proba scrisă; 
3. Interviul. 

C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 

a) Să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

b) Studii: universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta  sau achivalenta in  

stiinte economice;        
c) Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 7 ani. 

 
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 



1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării anunțului ( în perioada 27.01.2022-
15.02.2022). 

2. Selecția dosarelor de înscriere : 16.02.2022 – 22.02.2022 
3. Data și ora probei scrise: 28.02.2022, ora:10 
4. Locul desfășurării probei: Sediul Primariei Soparlita, Comuna Soparlita, sat 

Soparlita, str.Principala nr.121, județul Olt. 
5. Data publicării anunțului  : 27.01.2022 
 
 

 
E. BIBLIOGRAFIA 

 
1. Constituția 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 Contabilitatii nr.82/1991 ,rerepublicata  
6. Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare 
7. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
8. Legea nr.98/2016 a achizitiilor publice 
9. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 
evident si raportarea angajamentelor bugetare locale 

10. Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control 
financiar preventiv, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare 

     
F. TEMATICA 

 
 

1.  Constituţia României, republicată  
       - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale - Titlul II 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor 
publici: 

      - Dispoziții generale 
     - Drepturile funcţionarilor publici; 
     -  Îndatoririle funcţionarilor publici 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
       - Capitolul II Secţiunea II – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de 
sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

        - Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. 
        - Capitolul III-Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste 
accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare 

5. Legea Contabilitatii nr.82/1991 ,rerepublicata  
-INTEGRAL 

act:3416838%200
act:392385%200
act:362680%200


6. Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare 

-CAPITOLUL III- Venituri din   salarii si asimilate salariilor 

7. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

            -Cap I si II 
8. Legea nr.98/2016 a achizitiilor publice 

-SECTIUNEA 1-Procedurile de atribuire 
9. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 
evident si raportarea angajamentelor bugetare locale 
-INTEGRAL 

10. Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control 
financiar preventiv, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare  
-ANEXA Nr. 2- COD SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care 

exercita activitatea de control financiar preventiv propriu 
  
 

 
G. COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS 

 

6. Adresă de corespondență: Sediul Primariei Soparlita, Comuna Soparlita, sat 
Soparlita, str.Principala nr.121, județul Olt. 

Telefon/fax: 0249455382 
E-mail: primaria@primaria-soparlita.ro 
Persoană de contact: Radu Marian –Secretar general delegat. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Trepăduș   Marijana 

 
 
 
               
 

 

 


