ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA FRUMUSENI
NR.:4936/05.12.2017
ANUNT ANGAJARE
CONCURS PENTRU POSTUL INSPECTOR DEBUTANT
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Consiliul Local Frumuseni, organizează concurs de ocupare a unui post de inspector debutant Impozite si
Taxe Locale - 1 normă intreaga.
Concursul va avea loc pe data de:
a) 04 ianuarie 2017, proba scrisa la ora 10,00
b) 05 ianuarie 2017, interviu la ora 10,00 la sediul Consiliului Local Frumuseni, str. Principala, nr. 379,
Frumuseni.
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
o au cetăţenie română, si domiciliul in România.
o cunosc limba română scris şi vorbit.
o au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
o au capacitate deplină de exerciţiu.
o au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
o îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
o nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
Conditii specifice de participare:
o Studii superioare de lunga durata, abbsolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;
o Cunostinte de operare PC.
TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
- Proba scrisa
- Interviu
DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 20.12.2017, ora 16,00 la sediul
Consiliului Local Frumuseni, dosarul cu urmataoarele acte:
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• adeverinta medicală;
• cazier judiciar;
• acte de stare civila
• copii acte studii.
Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după
caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei
practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor
va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de
soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru
candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor. Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei publice si pe pagina de internet, in termen de
maximum o zi lucratoare de la expirarea termenelor mai sus mentinate.
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de catre Dl. Cosma Viorel – Inspector resurse umane in
cadrul Primariei Comunei Frumuseni, Jud. Arad.
Bibliografie si tematica:
-

Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei publice locale, republiata si actualizata.
Legea nr. 273/2006 Legea Finantelor publice locale
Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificari si completari ulterioare
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificari si completari ulterioare
H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal
Ordin 1051/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei
de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice
O.U.G. NR. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură
cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamntului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste
H.G. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste.
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