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ANUNŢ  

 

Subscrisa, Club Sportiv Cârcea-structura sportiva de drept public in subordinea 

Consiliului Local Carcea, organizează în data de 07.05.2021 , ora 10:00 concurs de 

recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant Consilier, 

gradul II  in compartimentul Contabilitate-Achizitii si Resurse Umane din  cadrul 

Clubului Sportiv Cârcea. 

 

Condiţiile specifice:  

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 

domeniul științelor economice; 

- vechime în specialitatea studiilor: 1 an. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Cârcea, Str. 

Aeroportului, Nr. 45, în termen de 15 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial al României,  partea a III, respectiv pana la data de 24.04.2021 , ora 

16:00. 

Relaţii suplimentare la tel./fax. 0251 458121, e-mail: carcea@dj.e-adm.ro. 

DATA PUBLICĂRII: 13.04.2021  
 

      

DIRECTOR 
PENA ALEX-DANIEL 
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TEMATICA 

Privind ocuparea postului de CONSILIER –  

SERVICIUL CONTABILITATE 

 

  

1. Registrele de contabilitate. 

2. Contabilitatea instituțiilor publice. 

3. Veniturile și cheltuielile bugetare. 

4. Principiile și regulile bugetare. 

5. Principii în execuția bugetară. 

6. Competențe și responsabilități în procesul bugetar. 

7. Angajarea cheltuielilor bugetare. 

8. Lichidarea cheltuielilor bugetare. 

9. Ordonanțarea cheltuielilor bugetare. 

10. Plata cheltuielilor bugetare. 

11. Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului instituțiilor publice. 
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1. Constituția României;  

2. Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ;  

3.  Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

4. Legea nr. 82 /1991 a contabilitatii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor istituțiilor publice, 

precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare locale;  

6. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare 

a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;  

7. Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice;  

8. Ordinul MFP 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 propriu, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

9. OG. nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

 
 


