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Afişat azi: 28.05.2021
Concurs de recrutare în funcția publică de execuție vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional
superior - Serviciul economic, Compartimentul Impozite și taxe, Executare silită și Încasări din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ştei
Funcţia publică de execuție vacantă:
consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul economic, Compartimentul Impozite și taxe,
Executare silită și Încasări
Durata timpului de lucru: normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Data de susţinerea probei scrise: 29.06.2021, ora 1000
Interviul se susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise. Data şi ora susţinerii
interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
Locaţia de desfăţurare a concursului: sediul Primăriei oraşului Ştei, str. A. Mureşanu, Nr. 4B
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada: 28.05.2021- 16.06.2021 inclusiv, la sediul
Primăriei oraşului Ştei – Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, cam. 14, et. II, Cristina Bălan – consilier
resurse umnane, tel/fax: 0259332337, 0259332348, int. 107, e-mail primariaorasuluistei@gmail.com
Condiţii de ocupare a unei funcții publice:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57 din
03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante:



studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe
economice;
vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani
Bibliografie:
 Constituţia României, republicată;
 Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;.
 Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 , privind finanţele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările
ulterioare;

Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Hotărârea nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire
a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale.
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Tematică :
-Constituţia României, republicată;
-Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;.
-de la Cap. I la Cap. IX inclusiv anexele 1 și 2, din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 , privind finanţele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Titlu IX impozite și taxe locale din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art.16-54, art.68-71, art.81 - 84, art.112 - 133, art.178 – 185, art.205, art.218 și art. 219 din
Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- de la Titlu I la Titlu X din Hotărârea nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- de la Cap. I la Cap. X din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările și completările ulterioare;
- de la Titlu I la Titlu V din Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările și completările ulterioare;
- de la art. 1 la art. 7 inclusiv anexele de la 1 la 21din Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor
formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele
fiscale locale.
Atribuţiile postului sunt prevăzute în anexa ataşată prezentului anunţ de concurs.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
actualizată:
• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform modelului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecţionări;
• copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a
candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform
prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;;
• copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform
formularului atașat;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului - modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul administrativ;
• dosar plic.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
NOTĂ: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menționate în bibliografie.
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