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ANUNȚ 
 

 

  Primăria comunei Crasna anunţă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante de referent, cu studii medii, clasa III, gradul profesional debutant, la compartimentul 

urmărirea și executarea creanțelor bugetare. 

 

CONDIŢIILE GENERALE, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999: 

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.  

CONDIŢIILE SPECIFICE prevăzute în fişa postului: 

 studiile: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. 

 vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999: fără vechime. 

 alte specializări, abilităţi şi competenţe: cunoştinţe operare calculator 

 

BIBLIOGRAFIE 

1.Constituţia României. 

2.  Legea Administraţiei Publice Locale Nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare. 

3.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare. 
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4.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu completările 

ulterioare. 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind Codului fiscal cu modificarile şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

 

Proba scrisă va avea loc în data de 15.03.2017, ora 9,00. 

Interviul va avea loc în data de 17.03.2017 ora 9,00.  

 

DOSAR DE ÎNSCRIERE: 

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform 

prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 

1173/2008: 

 copia actului de identitate; 

 formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată; 

 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini; 

 cazierul judiciar; 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în 

copii legalizate.  

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Crasna, în 

perioada 14.02.2017- 06.03.2017. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0260-636066. 

 

 

PRIMAR, 

 

BOGYA MIKLOS 


