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ANUNŢ 

Primăria Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante: una de inspector, clasa 1, grad profesional 
superior şi una de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Buget, 
Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, în data de 11.07.2017, ora 1 O. 00 proba scrisă 
şi în 13.07.2017 ora 12.00 interviul. 

Dos11rele ele înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la sediul Primăriei Oraş Brezoi, 
respectiv in perioada 08.06.2017-27.06.2017 ora 16.00. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 cu modific.ările şi completările ulterioare: 

a)formularul de înscriere prevăzut conform legislaţiei în vigoare; 
b )copia actului de identitate, precum si copii după cerificatul de naştere şi după 

certificatul de casătorie; 
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 ocupilrii funcţiei publice; 
e )cazicrul judiciar; 
±)adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medical de familie al c.andidatului sau ele ciltre unităţi 
sanitare abilitate; 

g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică; 

h)curriculum vitae; 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice; 
Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se cerifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 

Formularul de inscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin se~.:retarul comisiei de 
concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului. 

Condiţii de participare la concurs: 
-îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, republicată, 

moficată şi completată; 
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 conta 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 exercitare 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. 

Condiţii specifice pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional 
supenor: 

-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 : minimum 9 ani; 
Condiţii specifice pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent: 
-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 : minimum 1 an; 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-selecţia dosarelor-30 iunie 2017; 
-proba scrisă-Il iulie 2017, ora 1 0.00; 
-interviul- 13 iulie 2017, ora 12.00; 

Relaţii suplimentare la telefon 0250778240 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 



Primaria Oraşului Brezoi 
Judetul Valcea 
Str. Lotrului Nr.2 

Bibliografie 
pentru concursul de ocupare a postului aferent functiei publice de executie, de consilier 

clasa 1, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, 

Investiţii, Impozite şi Taxe al Primariei Oraşului Brezoi 

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
2. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

3.Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, modificată şi completată: 
-cap.l-Dispoziţii generale; 
-cap.2-Principii, reguli şi responsabilităţi; 
-cap.3-Procesul bugetar-art.25-art.31; 
4. Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, modificată şi completată; 
5. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, modificata si 
completată; 

6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, 
modificată şi completată; 

7. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată; 

8. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
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Primaria Oraşului Brezoi 
Judetul Valcea 
Str. Lotrului Nr.2 

Bibliografie 

pentru concursul de ocupare a postului aferent funcţiei publice de executie, de inspector, 

clasa 1, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, 

Investiţii, Impozite şi Taxe al Primariei Oraşului Brezoi 

1. Legea nr.227/20 15 privind Codul fiscal, modificată Şi completată: 

-Titlul IX:Impozite şi taxe locale; 

2. Legea nr.207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi completată: 

-Titlul VII, Colectarea creanţelor fiscale: 

-cap.VII-Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere 
restituirea; 

-cap.VIII-Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită; 

3.Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, modificată şi completată: 
-cap.1-Dispoziţii generale; 

-cap.2-Principii, reguli şi responsabilităţi; 
-cap.3-Procesul bugetar-art.25-art.31; 

4. Legea m-.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, modificata si 
completată; 

5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, 

modificată şi completată; 

6. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 

completată; 

7. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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