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ANUNT
Primăria Comunei Pecineaga organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea functiei publice de execuţie temporar vacantă de :
- Inspector , clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul
Taxe impozite și executări silite ș
Concursul consta in proba scrisa si interviu .
Conditii de participare la concurs :
a) Condiţii generale de participare la concurs :
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188
/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată , cu modificarile si
completarile ulterioare.
b) Condiţiile specifice de participare la concurs:
- Sa fie absolventi de studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul
stiintelor economice ;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 1 an
Conditiile de desfasurare a concursului :
-Dosarele de concurs se depun in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a , respectiv in perioada 7 – 14
septembrie 2018 intre orele 9:00- 15:00.
- selectia dosarelor : 17.09.2018
- data , ora si locul organizarii concursului :
a) – proba scrisa : 19 septembrie 2018 ora 10,00 in Primaria Pecineaga , situata
pe str. Soseaua Stefan Cel Mare nr. 61;
b) – proba interviu : 21 septembrie 2018 , ora 14,00, in Primaria Pecineaga ,
situata pe str.Soseaua Stefan Cel Mare nr. 61;
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Documentele necesare pentru inscriere
a) formularul de înscriere ;
b) copia actului de identitate ( pentru doamnele casatorite sint necesare si copii
dupa certificatul de nastere si de casatorie ) ;
c) copie dupa diploma de licenta sau diploma de absolvire a studiilor
superioare de lunga durata si ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări in domeniul știintelor economice;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice;
e) cazierul judiciar ;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate,care va conţine obligatoriu
următoarele elemente: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
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.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la
data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire.
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare în funcţia publică de execuţie temporar vacantă de
Inspector clasa I gradul profesional asistent
la compartimentul Taxe, impozite si executari silite

1. Constitutia Romaniei ;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/ 2015 privind Codul fiscal , art. 453 - 503 ;
6. Legea nr. 227/ 2015 privind Codul de procedura fiscala : art. 220 – art. 255 ;
7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare- Anexa 1 – Lista impozitelor, taxelor si alte venituri ale
bugetelor locale .
8. OUG nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor .

PRIMAR ,
STAN NICULAE
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