
A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă în
statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală:

1.  Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 
- în termen de 20 de zile de la data publicãrii anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (art. 49
alin.  (1)  din  H.G.  nr.  611/2008,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare),  respectiv  în  perioada  07.06. –
26.06.2019, la  sediul Direcţiei  de Asistenţă Socială şi Medicală din municipiul Cluj-Napoca,  str.  Venus, FN
(aleea dintre numerele 20-22) etaj 2, cam. 216. Persoana de contact: Luminița Borbe, consilier

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 
- 09.07.2019, ora: 10,00, sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din municipiul Cluj-Napoca, str.

Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22) etaj 2, sala de ședință.

Condiţiile de participare la concurs: Ocuparea funcţiei publice de execuţie mai sus menţionată se va face cu
respectarea condiţiilor  generale,  prevăzute de art.  54 din Legea nr.  188/1999, (r2), cu  modificările  şi  com-
pletările ulterioare.

1.  Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget:
Studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă,  respectiv  studii  superioare de lungă durată,  absolvite  cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinţe economice, domeniul de licență finanțe;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minimum 7 (șapte) ani

Bibliografia de  concurs  stabilită  pentru  ocuparea  funcţiei  publice  de  execuţie  vacantă  la  Serviciul
Financiar, Contabilitate, Buget, este următoarea:

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 82/1991 a Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea
și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și
legale;
8. Ordinul nr. 923/2014 prntru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv și a Codului specific de norne profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de
control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
9.  HCL nr.  827/2018 privind  unele  măsuri  referitoare  la  organizarea  și  funcționarea  Direcției  de  Asistență
Socială și Medicală.

Notă: La  studierea  actelor  normative  din  bibliografie,  candidaţii  vor  avea  în  vedere  toate  republicările,
modificările şi completările intervenite până la data concursului.
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Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs,  sediul Direcţiei de Asistenţă
Socială şi Medicală din municipiul Cluj-Napoca str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22) etaj 2, cam. 216 şi
trebuie  să  conţină  în  mod  obligatoriu  documentele  prevăzute  la  art.  49  din  Hotărârea  Guvernului
nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
1. formularul de înscriere prevãzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate; 
4.  copii  ale  diplomelor  de studii,  certificatelor şi  altor  documente care atestã  efectuarea  unor specializãri  și
perfecționări; 
5.  copia carnetului de muncã  și dupã caz,  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care sã
ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei publice; 
6. cazierul judiciar; 
7. copia adeverinţei care atestă starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul de familie al candidatului; 
8.  declaraţia  pe  propria  rãspundere  sau  adeverinţa  care  sã  ateste  calitatea  sau  lipsa  calității  de  lucrător  al
Securității sau colaborator al acesteia;

Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii Publice. 

Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul
instituţiei publice organizatoare a concursului, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0372-795558. 

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU R.U.S.,
                           AUREL MOCAN EMILIA-ELENA BODOCHI
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Atribuțiile postului vacant de
consilier, clasa I, grad profesional superior 

din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Buget

  
Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României şi în condiţiile respectării  Legii  nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici  (r2)  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  legislaţiei
specifice domeniului de activitate;
 Cunoaşterea temeinică a cadrului legislativ specific compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea 

- Verifică și înregistrează în contablitate facturile de utilități, achiziții de bunuri și servicii și întocmește 
documentele necesare pentru plata acestora;

 -  Analizează lunar/periodic cheltuielile bugetare efectuate în vederea utilizării eficiente a fondurilor a alocate în 
buget,

–  Urmărește și răspunde de angajarea de cheltuieli în limitele prevederilor bugetului aprobat;

- Răspunde de efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului D.A.S.M. în conformitate cu reglementările legale;

- Asigură actualizarea procedurilor operaţionale elaborate la nivelul Serviciului financiar, contabilitate, buget, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Verifică și înregistrează în contabilitate documentele privind plata transportului pentru persoanele cu handicap 
către CTP cluj-Napoca,

- Verifică și înregistrează în contabilitate documentele privind plata ajutoarelor de încălzire cu lemne de la 
bugetul local și de la bugetul de stat, a ajutoarelor de urgență, precum și a tichetelor sociale (de grădiniță),

- Întocmește și depune, în termen, la Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, documentele necesare în vederea 
recuperării sumelor aferente indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă,

- Înregistrează și verifică Ordinele de deplasare interne/externe și întocmește documentele necesare pentru 
decontarea acestora;

- Întocmește notele contabile pentru operațiunile din conturile de mai sus,

- Verifică extrasele de cont după efectuarea operațiunilor din conturile de mai sus;

- Îndeplineşte cu profesionalism, corectitudine şi în mod conştiincios sarcinile de serviciu şi se abţine de la orice 
faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

- Se conformează dispoziţiilor date de şeful ierarhic superior, cu excepţia cazurilor când consideră că acestea 
sunt ilegale;

- Păstrează secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;

 - Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic în limita competenţelor. 
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