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ANUNT

Primaria orasului Macin, judetul Tulcea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea
functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile
bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Macin:

Concursul se organizeazala sediul Primariei Orasului Macin din str. Florilor nr.l, judetul Tulcea, in data
de 25 .0t .201 6 - proba scrisa, la ora I 0.00 si in data de 28.01 .20 16, ora I 0.00 - interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in
Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a III - a, respectiv pana in data de 11.01.2016, ora 16.00, la sediul
Primariei Orasului Macin, la secretariatul comisiei de concurs.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din
H.G. nr.61112008 cu modificarile si completarile ulterioare.
a)formularul de inscriere prevdzut in anexa nr. 3;
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii gi ale altor acte care atestl efectuarea unor specializdri;
d)copia carnetului de munc6 sau,-dupd cazz o adeverin{d care si ateste vechimea in munc6 gi, dup6 caz, in
specialitatea studiilor necesare ocuplrii funcfiei publice; Vechimea ?n munc6 gi/sau. in specialitatea
studiilor dobdnditd dupd data de 01.01.2011 de candidafii la concursurile organizate in vederea ocupdrii
unor funcfii publice va fi atestati prin adeverin{e care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul
Pregedintelui ANFP nr. 192117.01.2013, pentru toate concursurile publicate in Monitorul Oficial al
Rom6niei incepAnd cu data de22.A1.2013.
e)cazierul judiciar;
f)adeverin{a cate sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni anterior deruldrii
concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de c[tre unitdlile sanitare abilitate;
g)declarafia pe propria rdspundere sau adeverinfa care s5 ateste cd nu a desfbgurat activitdti de polilie
politic6.
{2)Adeverinfa care atesti starea de sdndtate confine, in clar, numdrul, data, nirmele emitentului qi calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SdndtdJii publice.
(3)Copiile de pe actele prevdzute la alin. (1) se prezintd,in copii legalizate sau insolite de documentele

originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre iecretarul comisiei de concurs.
{4)Documentul prevdzut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declara{ie pe proprie rdspundere. in acest
caz, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor are obliga{ia de a completa dosarul de concurs cu
originalul documentului pe tot parcursul desfrqurdrii concursului, dar nu mai terziude 5 zile lucrdtoare de
la data la care a fost declaiat admis in urma selecfiei dosarelor, sub sancliunea neemiterii actului
administrativ de numire.
{S}Formularul de inscriere se pune la dispozilie candidafilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul
autoritdlii sau instituliei publice organizatoare a concursului.



Candidatii trebuie sa indeplinineasca condiliile generale, prevdzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 (r 2), cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
alare cetSlenia romdnd gi domiciliul in Romdnia;
blcunoagte limba romdn[, scris qi vorbit;
clare vdrsta de minimum 18 ani implinili;
d)are capacitate deplind de exerci{iu;
e)are o stare de sdndtate corespunzdtoare func{iei publice pentru care candideazd., atestatil pe bazd de
examen medical de specialitate;
flindeplinegte condiliile de studii prevdzute de lege pentru func{ia publicd;
g)indeplinegte condi{iile specifice pentru ocuparea funcliei publice;
h)nu a fost condamnatd pentru sdvdrqirea unei infrac{iuni contra umanitdlii, contra statului sau contra
autoritdlii, de serviciu sau ?n legdturd cu serviciul, care impiedicd infdptuirea justi{iei, de fals ori a unor
fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvdrgite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea
funciiei publice, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea;
i)nu a fost destituitd dintr-o funclie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de muncd pentru motive
disciplinare in ultimii 7 ani;
j)nu a desfbgurat activitate de polilie politicd, astfel cum este definitd prin lege.

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I,
debutant la Serviciul veniturile bugetului local:
--Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
cu dipoma de licenta sau echivalenta, in ramura de stiinta: stiinte economice,

grad profesional

durata absolvite

Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant
si a functiei publice de executie de referent, clasa III , gradul profesional superior la Serviciul veniturile
bugetului local:

- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r.2) , cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata,
- Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
- Legeanr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedurd Fiscald
- Ordonanta Guvernuluinr.2 din12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenfiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 2t5 din 23 aprilie 200I a administraliei publice locale, republicatd, cu modificbrile gi
completlrile ulterioare;

Primar,
ec. Topolean

Inspector,
jr. RataNicoleta
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