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A N U N Ţ 
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

 vacante de conducere de Șef Serviciu Buget Finanțe și Investiții din aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 

 
 

a) denumirea funcţiei publice vacante: 
Șef Serviciu Buget Finanțe și Investiții, funcție publică de conducere cu durata normală a 

timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Ariceștii Rahtivani; 

 
 

b) Probele stabilite pentru concurs,  
1. Proba scrisă; 
2. Interviu. 

 
c) Condiţiile de desfăşurare a concursului,  
1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 23.12.2020 – 11.01.2021 
2. Data, ora si  locul de desfasurare a probei scrise, sunt : 
26.01. 2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 
3. Data, ora si locul de desfasurare a interviului sunt: 
29.01. 2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 

 
d) Condiţiile de participare la concurs : 

 d.1 Conditii generale, 
- sunt cele prevazute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 d.2 Conditii specifice 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Știinţe 

economice ; 
- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în 

specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - vechime in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea functiei publice, minim 5 ani; 

 
e) Dosarul de concurs 
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în 

mod obligatoriu: 
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;   
2) curriculum vitae, modelul comun european;   
3) copia actului de identitate;  
4) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele 
depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 



5) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;   
6) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea 
studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor 
art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
7) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei 
sau pentru exercitarea profesiei (model orientativ adeverință - anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008);   
8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;   
9) cazierul judiciar;   
10) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 
trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 şi din 
care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidații 
cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de 
sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 
condițiile legii. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
       Cazierul judiciar 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 înscrierea 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.   

Formularul de înscriere este pus la dispoziţia candidaţilor prin publicarea sa pe pagina de 
internet a Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, respectiv www.comunaaricestiirahtivani.ro in format 
deschis, editabil, in cadrul sectiunii CONCURSURI precum si la sediul institutiei in format letric. 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de 
concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, comuna 
Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. 75, judetul Prahova, tel: 0244380068, fax: 
0244380036, email: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro, persoana de contact: Mariana 
Adriana Gherghina – referent de specialitate in cadrul Serviciului Administratie Publica, 
Compartiment Resurse Umane. 
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ÎNTOCMIT, 
Referent de specialitate 
Mariana-Adriana GHERGHINA 
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ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
Șef Serviciu Buget Finanțe și Investiții din aparatul de specialitate al Primarului 

 comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
   
 
1. Intocmeste proiectul de buget si bugetul de cheltuieli impreuna cu ordonatorul principal de 
credite. 
2. Urmareste executia bugetara a cheltuielilor prin incadrarea in creditele bugetare planificate. 
3. Conduce, organizeaza, indruma si raspunde de activitate Serviciului Buget Finante si 
Investitii. 
4. Coordoneaza activitatea privind evidenta contabila a cheltuielilor si veniturilor la nivel de 
primarie. 
5. Examineaza operatiunile efectuate in cadrul procedurilor de stabilire si recuperare a sumelor 
reprezentand valoarea creantelor fiscale stinse prin executare silita, a sumelor incasate in 
cadrul procedurii insolventa, a sumelor reprezentand impozite, taxe si contributii stabilite 
suplimentar ca urmare a inspectiei fiscale, stinse prin incasare sau compensare, a sumelor 
reprezentand obligatii fiscale accesorii, stinse prin incasare sau compensare, a sumelor 
reprezentand valoarea amenzilor stinse prin incasare sau compensare si a sumelor 
reprezentand valoarea bunurilor confiscate si valorificate. 
6. Participa la inspectiile fiscale si asigura evidentierea in contabilitate a sumelor constatate  
in urma inspectiilor fiscale. 
7. Analizeaza informatiile financiar contabile necesare deciziilor manageriale. 
8. Verifica modul de incasare si cheltuire a sumelor din bugetul local; prezinta primarului si 
consiliului local neregulile sau incalcarile constatate, precum si masurile ce se impun. 
9. Raspunde de intocmirea proiectelor de hotarari si a rapoartelor de specialitate in domeniile 
de activitate ale serviciului, in vederea promovarii lor in consiliul local.  
10. Verifica clauzele economice si semneaza pentru legalitatea acestora in contractele de 
achizitii publice.   
11. Asigură, prin persoana responsabilă, necesarul cu echipamente şi obiecte de inventar 
adecvate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către salariaţii instituţiei. 
12. Asigură organizarea activităţii de arhivare, prin persoana responsabilă, în vederea grupării 
documentelor în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în 
nomenclatorul documentelor de arhivă şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform 
prevederilor legale. 
13. Asigură îndeplinirea sarcinilor privind folosirea raţională a resurselor financiare şi materiale 
necesare alocate pentru buna funcţionare a instituţiei.  
14. Asigură îndeplinirea atribuţiilor de primire, păstrare şi eliberare de bunuri materiale sau 
valori băneşti de către salariaţii care au aceste sarcini, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
pentru a avea calitatea de gestionari, dispune măsuri privind încheierea contractelor pentru 
constituirea de garanţii în numerar, precum şi de actualizare a acestora. 
15. Organizează modul de desfăşurare a inventarierilor anuale. 
16. Asigură încadrarea în limitele prevăzute în buget, a cheltuielilor materiale, de personal şi 
investiţii. 
17. Verifică documentele justificative pentru orice operaţie, care afectează patrimoniul 
instituţiei.  



18. Asigură întocmirea lunară a execuţiei bugetului şi a necesarului de credite.  
19. Asigură evidenţa analitică şi sintetică a încasărilor şi plăţilor, a salariilor, a materialelor, 
obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe. 
20. Asigură stabilirea fondului de salarii lunar şi controlează evidenţa salariilor şi a celorlalte 
probleme băneşti, precum şi a reţinerilor din salarii pentru personalul instituţiei şi asigură 
întocmirea monitorizării lunare a cheltuielilor de personal. 
21. Efectueaza modificari in baza de date a sistemului informatic financiar contabil. 
22. Organizeaza, indruma si verifica evidenta mijloacelor fixe din domeniul public si privat al 
comunei. 
23. Conduce, coordoneaza si verifica intocmirea si depunerea situatiilor financiare in termenele 
stabilite. 
24. Participa la modificarea Regulamentului de organizare si functionare, atunci cand legislatia 
in vigoare o impune si elaboreaza pentru fiecare salariat din subordine, fisa postului. 
25. Primeste si repartizeaza spre rezolvare lucrările şi corespondenţa care intră în atribuţiile 
serviciului pe care îl conduce, elaborează răspunsuri şi urmăreşte expedierea lor în termenele 
legale. 
26. Indrumă şi controlează personalul din subordine în vederea rezolvării la termen a lucrărilor 
repartizate. 
27. Semnează, conform competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările elaborate în cadrul 
serviciului pe care îl conduce. 
28. Participă la efectuarea lucrărilor de complexitate sau de importanţă deosebită, 
corespunzătoare pregătirii profesionale. 
29. Urmăreşte elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor şi a 
celorlalte lucrări ce ii sunt repartizate. 
30. Asigură respectarea normelor de disciplină şi ordine, stabilite în Regulamentul intern, de 
către salariaţii din subordine, şi propune primarului, sau după caz Comisiei de disciplină, 
aplicarea de sancţiuni disciplinare persoanelor care au săvârşit abateri disciplinare, în condiţiile 
legii. 
31. Face propuneri pentru participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională a 
salariaţilor din subordine. 
32. Elaborează graficul concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi urmăreşte 
derularea concediilor potrivit graficului. 
33. Asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul din subordine a prevederilor 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei, precum şi a dispoziţiilor ce privesc în 
mod direct activitatea acestora. 
34. Propune şi argumentează conducerii instituţiei modificarea structurii din subordine, în 
corelare cu atribuţiile stabilite şi volumul activităţilor.  
35. Urmăreşte conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei privind activitatea serviciului şi 
sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte. 
36. Respectă normele PSI și protecția muncii, conform legislației în vigoare. 
37. Preda documentele la arhiva institutiei si arhiveaza la nivelul serviciului, in conditiile legii. 
38. Respecta legislatia specifica privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
39. Este responsabil cu gestionarea documentelor aferente activitatilor desfasurate potrivit fisei 
de post. 
40. Are obligatia sa respecte principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor 
publici, sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate 
si o comunicare adecvata, eficienta si eficace in relatiile cu publicul, cu autoritatile si institutiile 
publice in desfasurarea activitatilor specifice postului ocupat. 
41. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu 
faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei publice, in 
conditiile legii. 
42. Are obligatia de a-si insusi si de a respecta prevederile actelor normative, instructiunilor, 
procedurilor si regulamentelor specifice functiei publice exercitate si autoritatii publice locale. 
43.Îndeplineste si alte sarcini de natura serviciului incredințate de conducerea 
Primariei comunei Aricestii Rahtivani. 


