
R O M A N I A 
PRIMARIA COMUNEI  ARGETOAIA  

Str. C-tin Argetoianu nr.186,  localitatea Argetoaia, tel/fax 0251.452.701 
Cod fiscal 4554190,  e-mail: office@primaria-argetoaia.ro 

 
Nr.          din 04.07.2017 

ANUNŢ 
Având in vedere  prevederile art. 38 și  39  din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și  completările ulterioare. 

PRIMARIA  CO MUNEI  ARG ETOAIA, organizeaza  concursul de  r ecrutare privind 

ocuparea funcției publice de execuție vacantă Consilier, clasa I, gradul profesional principal,  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Compartimentul Taxe și Impozite locale.   

Funcția publică pentru care se organizează concursul:  

- Consilier, clasa I , gradul profesional principal. 

Probe stabilite pentru concurs :  

- proba scrisa :  14.08.2017, orele 10.00 ; 

- interviul :       17.08.2017, orele 10.00 . 

Condițiile generale: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul functionarilor publici (r2) , cu modificarile si completarile ulterioare .  

Conditiile de participare sunt : 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 

- cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu; 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul comisiei de concurs de la sediul 

Primariei Comunei Argetoaia , str. Constantin Argetoianu, nr. 186, judetul Dolj, în termen de 20 de 

zile de la data afișării anunțului privind concursul  în Monitoru Oficial, partea a- III- a. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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;  



4. Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completarile ulterioare, Titlul IX – 

impozite și taxe locale;  

5. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;  

6. Hotărâreade Guvern  nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completarile ulterioare;  

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină: 

– Formularul de înscriere tip; 

– Copia actului de identitate; 

– Copiile diplomelor de studii; 

– Cazier judiciar; 

– Copia carnetului de muncă; 

– Adeverință de vechime care săateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice conform modelului prevăzut de Ordinului Președintelui ANFP nr. 

192/2013; 

– Adeverință care să ateste starea de sănătate; 

– Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. „i” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să ateste că nu a 

fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

– Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1), lit. „g” din H.G. nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor  privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 

respectiv art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea 

Securității, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică. 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon nr. 0371011210 

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este: 31.07.2017, ora 16,00 

 

PRIMAR, 
VÎNĂTORU LUCIAN 

 


