ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI SAGEATA
Judetul Buzau, Comuna sageata
Telefon: 0238-781168
e-mail : prim_sageata@yahoo.com

Nr . 3467/03.12.2018

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
UNEI FUNCŢII PUBLICE VACANTE
Primăria Comunei Săgeata , judeţul Buzău , organizează concurs pentru
occuparea funcţiei publice de execuţie vacantă
Inspector , Clasa I , grad profesional debutant , compartiment financiar
contabil , Impozite si Taxe locale , Achizitii Publice , Resurse umane ,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
Probele stabilite pentru concurs :
- proba scrisă în data de 09.01.2019 ora 10,00;
- interviul în data de 11.01.2019, ora 10,00;
Dosarele de înscriere se depun până la data de 27.12.2018, ora 14,00 la
secretarul comunei.
Locul de desfăşurare a concursului este : sediul Primăriei Comunei
Săgeata din comuna Săgeata , sat Săgeata , judeţul Buzău .
Condiţii :
Conditii generale , prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 (R2):
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română , scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează , atestată pe bază de examen medical de specialitate ;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru funcţia
publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- 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 ;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică , astfel cum este definita
prin lege .
Conditii specifice :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă , respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă , în
specializarea şţiinţe economice ,
- cunoştiinţe de operare pe calculator, nivel mediu . dovedite cu acte
( certificat, diploma , atestat)
BIBLIOGRAFIE:
-

Dosarul
-

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor
publici , cu modificarile si completarile ulterioare;
Constituţia României ;
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , Titlul IX impozite şi
taxe locale , cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală ;
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu
modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.82/1991 , legea contabilităţii , republicată , cu
modificările şi completările ulterioare ;

trebuie să cuprindă :
formularul de înscriere ;
curriculum vitae , modelul european;
copia actului de identitate ;
copie acte de stare civilă;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente
care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări ;
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medical de familie al candidatului ;
- cazierul judiciar;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care atestă
calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al securităţii sau
collaborator al acesteia .

Concursul se desfăşoară conform HG nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare ;
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