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ANUNŢ
Comuna Topraisar organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie:
1.
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul
Compartimentului Contabilitate, Buget, Finanţe, din cadrul Primăriei
Topraisar.
2.
referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Impozite şi Taxe, Executare Silită.
CONDIȚII GENERALE:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea
nr. 188/1999 republicată privind Statutul Funcționarilor Publici.
Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele
condiții:
a are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d are capacitate deplină de exerciţiu;
e are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de
serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice;
i nu a fost destituită dintr‐o funcţie publică sau nu i‐a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin
lege.

CONDIŢII SPECIFICE FUNCȚIEI PUBLICE DE INSPECTOR, GRAD
PROFESIONAL PRINCIPAL ‐COMPARTIMENT CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE
DIN CADRUL PRIMĂRIEI TOPRAISAR:
‐ Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul
ştiinţelor economice;
‐ Cunoștinţe de operare pe calculator/ nivel mediu;
‐ Abilități, calități și aptitudini necesare: sociabil, abilităţi de comunicare
comunicare verbală şi scrisă , lucrul în echipă, abilităţi de planificare,
randament în condiţii de stres, organizat, meticulos, dedicat si capabil să
acţioneze din proprie initiaţivă, capacitatea de perfecţionare, spirit
organizatoric, capacitatea de a rezolva în mod eficient probleme, abilitatea de
planificare, capacitatea de evaluare a riscurilor;
‐ Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
CONDIŢII SPECIFICE FUNCȚIEI PUBLICE DE REFERENT GRAD
PROFESIONAL SUPERIOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI IMPOZITE ŞI TAXE,
EXECUTARE SILITĂ :
‐
Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
‐
Cunoștinţe de operare pe calculator/ nivel mediu;
‐
Abilități, calități și aptitudini necesare: sociabil, abilităţi de
comunicare comunicare verbală şi scrisă , lucrul în echipă, abilităţi de
planificare, randament în condiţii de stres, organizat, meticulos, dedicat si
capabil să acţioneze din proprie initiaţivă, capacitatea de perfecţionare, spirit
organizatoric, capacitatea de a rezolva în mod eficient probleme, abilitatea de
planificare, capacitatea de evaluare a riscurilor;
‐ Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani.
BIBLIOGRAFIE INSPECTOR COMPARTIMENT CONTABILITATE, BUGET,
FINANŢE:
1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
3 Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată;
4. O.M.F. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
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6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
7. Ordinul M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale;
8. Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv, republicată;
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
TAXE, EXECUTARE SILITĂ:

REFERENT COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI

1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
4. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal titlul IX – Impozite şi Taxe Locale ;
5. Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată;
6. Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală;
7. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Concursul se va desfăşura în perioada 11 ianuarie ‐ 13 ianuarie 2016, la
sediul Primăriei comunei Topraisar.
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
‐
proba scrisă în data de 11.01.2016, ora 10:00;
‐
proba orală interviul în data de 13.01.2016, ora 14:00.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 alin.(1) din HG nr. 611/2008, şi anume:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
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;
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f) adeverinţa 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;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele menţionate 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.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la
data afişării anunţului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Topraisar şi la
numărul de telefon 0241/785433.
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