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           ROMÂNIA 
       JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMĂRIA COMUNEI PUIEȘTI 
     Nr.5705/14.09.2021 
 

ANUNȚ 
 

 Primăria comunei Puiești, județul Buzău anunță organizarea şi desfăşurarea examenului de 
promovare în clasă pentru funcția publică de execuție,din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Puiești , judeţul Buzău în data de  28.09.2021, ora 10.00 –proba scrisă , în baza 
art.II din Legea nr.203/2020, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificările 
șicompletările ulterioare,cu respectarea prevederilor art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările șicompletările ulterioare, după cum urmează: 
 
           Biroul Buget Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare 
-din Referent ,clasă III,grad profesional superior,în Consilier,clasa I,grad profesional 
asistent,funcție publică de execuție,1 post,normă întreagă,8 ore/zi,40 ore/săptămână,perioadă 
nedeterminată 
 
          Condiții de participare: 
   - să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de 
nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util 
pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; 
              - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr.57/20192019 privind 
Codul administrativ cu modificările șicompletările ulterioare, 
                  Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Puiești , judeţul Buzău și 
constă în 3 etape după cum urmează: 
 -verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobate de 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice          

- proba scrisă :    28.09.2021, ora 1000; 
- proba interviu : 30.09.2021, ora 1400. 

 Dosarul de înscriere se depune la sediul Primăriei comunei Puiești până pe data de 
20.09.2021, ora 15.00 . 

 
                Bibliografie: 
 1. Constituția României; 
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  ;  
 3. Legea nr. 82 /1991 a contabilitatii  ;  
 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 6.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,titlul I și II ale părții a VI a; 
 7.Ordinul nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 
angajamentelor bugetare și legale; 
   8.OMFP.NR 1917/2005,pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 
conducerea contabilității instituției publice,Planul de conturi pentru institițiile publice și 
Instrucțiunile de aplicare a acestuia. 
 
 
                                                                          Primar, 

Bârlă Rodica 


