ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI SIRIU
SEDIU:Comuna Siriu, judeţul Buzău,sat Lunca Jariştei,nr.347
Tel. 0238520541, Fax. 0238520765
Nr.

I M k /21.03.2017

ANUNŢ
/V

In conformitate cu prevederile art.57 din Legea
188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare şi art. 17 din H.G. nr.
611 din 4 iunie 2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare,
Primăria Comunei Siriu,judeţul Buzău,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent,clasa a IlI-a, grad
profesional superior,în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
Siriu,judeţul Buzău,Compartimentul Taxe şi Impozite Locale, la sediul Primăriei
Comunei Siriu,judeţul Buzău, în data de 25.04.2017,ora 10.00 proba scrisă şi în
data de 27.04.2017,ora 10.00 interviul.
In vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării
prezentului anunţ in M.OF. al României,respectiv incepând cu data de
21.03.2017,candidaţii depun dosarul de concurs.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
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;
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.
Condiţiile de participare şi bibliografia la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacantă de referent,clasa a IlI-a, grad profesional
superior,în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
Siriu,judeţul
Buzău,Compartimentul Taxe şi Impozite Locale, organizat la sediul Primăriei
Comunei Siriu,judeţul Buzău, în data de 25.04.2017,ora 10.00 proba scrisă şi în
data de 27.04.2017,ora 10.00 interviul, aprobate prin dispoziţia domnului primar al
comunei Siriu,judeţul Buzău, nr.48/17.03.2017 , sunt următoarele:
/V
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I.- Condiţii generale de participare la concursul concursului de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent,clasa a IlI-a, grad
profesional superior,în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
Siriu,judeţul Buzău,Compartimentul Taxe şi Impozite Locale, organizat la sediul
Primăriei C o m u n e i Siriu,judeţul Buzău, în data de 25.04.2017,ora 10.00 proba scrisă
şi în data de 27.04.2017,ora 10.00 interviul, sunt cele prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată2,cu modificările
şi completările ulterioare:
„ART. 54
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
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. „
II.-Conditii specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacantă de referent,clasa a IlI-a, grad profesional
superior,în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
Siriu,judeţul
Buzău,Compartimentul Taxe şi Impozite Locale, organizat la sediul Primăriei
Comunei Siriu,judeţul Buzău, în data de 25.04.2017,ora 10.00 proba scrisă şi
data de 27.04.2017,ora 10.00 interviul, sunt:
-Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-Condiţie minimă de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs :9
ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-Cunoştinţe operare calculator(Word,Excel.Internet Explorer): nivel mediu.
III.-BIBLIOGRAFIE:
1.- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată2,cu
modificările şi completările ulterioare;
2.- Legea nr. 7 din' 18 februarie 2004 ,republicată,privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici;
3.- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi
completările ulterioare;
4.- Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
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5.- H.G.R. nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
6.- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
7-Ordin nr. 2.068 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea unor formulare tipizate
pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale
locale;
8.-Ordin nr. 2.594 din 26 septembrie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate
pentru activitatea.de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către
organele fiscale locale
9.-Ordin nr. 4.032 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de
virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale
aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi
modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale
centrale şi organele fiscale locale;
10.-Ordin nr. 4.087 din 22 decembrie 2015privind aprobarea unui formular tipizat
pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către
organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
11.-Ordin nr. 144 din 9 februarie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale
bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a
impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.

PRIMAR,

DUMITRESci CORNELIU

UCOMUNA

X
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