Instituție : COMUNA CIORANI

Titlu concurs : CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPARE FUNCȚIE PUBLICA DE EXECUTIE V
Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional)
- (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT – COMPARTIMENT
IMPOZITE SI TAXE

Data probă suplimentară :
Tip probă suplimentară și nivel :
- Probă IT

Nu

Nu

- Probă limba straină
- Alte probe suplimentare

Data probă scrisă :

26.07.2022

Ora probă scrisă :

10.00

Condiții de participare (studii, vechimea în specialitatea studiilor, alte condiții specifice):
*

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul contabilitate,
economie, finanțe ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minim 1 an
- cunoștințe operare calculator dovedite cu certificat sau diplomă, nivel mediu
Bibliografia/ tematica: **
1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: În continuare se va înscrie bibliografia/ tematica domeniului specific de activitate.
5) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare :
- PARTEA a III –a Administrația Publică Locală ;
- TITLUL V – Autoritățile administrației publice locale ;
- TITLUL VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale ;
6) Legea contabilității nr.82/1991, r4, cu modificările și completările ulterioare;
7) TITLUL IX – Impozite și taxe locale – din Legea nr.227/2015 – privind codul fiscal cu
modificările și completările ulterioare ;
8) TITLUL IX – Impozite și taxe locale – din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu
modificările și completările ulterioare ;
9) Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de
casă ale unităților socialiste
Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării
TEMATICA :
concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea
a) Constituţia
României,
republicată :
special
creată în acest
scop.

TITLUL II, Cap. I, II, III – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

* Condiţiile
referitoare
la studiile
necesare
pentru ocuparea
funcţiilor
publice vacante din clasele I şi a
TITLUL specifice
III, Cap.V,
Secţiunea
a II-a
– administraţia
publică
locală.
II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de
b) durată
Ordonanţa
Guvernului
nr. 137/2000
privind
prevenirea
şi sancţionarea
lungă
şi scurtă
durată, respectiv
nomenclatoarele
domeniilor
de studii
universitare detuturor
licenţă şi
formelor de
discriminare,
republicată,
modificările şi completările ulterioare :
specializărilor
şi programelor
de studii
din cadrulcu
acestora.
CAPITOLUL
I – Principii
şi definiţii.
**Bibliografie
obligatorie
stabilită conform
art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Loc de desfășurare concurs :

Sediul Primariei Comunei Ciorani, din satul Cioranii de Jos, strada 1, nr. 168.
Observații concurs :
Locul, data publicării
anunțului și perioada de
depunere a dosarelor
Persoana de contact
- Nume și prenume
- Funcția publică deținută
- Telefon și fax
- e-mail

Publicarea anunțului de concurs se va face începând cu data de
23.06.2022 pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
și pe site-ul Primăriei comunei Ciorani .
Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Ciorani din satul
Cioranii de Jos, strada 1, nr. 168 , în perioada 23.06.2022 –
12.07.2022 .
Persoană de contact – Simion Marian – polițist local
telefon 0244 -462025
e-mail – administrator@primariaciorani.ro

