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 ANUNŢ 
 

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI 
PUBLICE DE EXECUŢIE DE INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL 

SUPERIOR, COMPARTIMENT ECONOMIC (TAXE ŞI IMPOZITE) 
 

 Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în 
baza excepțiilor prevăzute de (se va avea în vedere temeiul legal aplicabil, 
după caz): 

- art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

- art. 27 din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei 
provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor 
europene; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea 
pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din 
cadrul Curţii de Conturi 

- Alte prevederi legale; 
 

 Vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru 
funcţia publică de execuție: 
 
     Inspector Clasa I, Grad Profesional Superior, Compartiment Economic 
(Taxe si Impozite); 
 
    1. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 
    2. Data: 13.12.2021, ora: 10,00, sediul Primariei Comunei Mănăştiur, 
desfăşurarea probei scrise; 
 
     3. Data: 15.12.2021, ora 10, sediul Primariei Comunei Mănăştiur, 
desfăşurarea probei interviu; 
 



    4. Condiţiile de participare :      
        -  Studii universitare de licență (stiinţe economice) absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; 
        -  Minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. 
 
     5. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 12.11.2021 – 02.12.2021 
și data afișării anunțului: 12.11.2021. 
 
     6. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând 
adresa: PRIMĂRIA COMUNEI MĂNĂŞTIUR, STRADA PRINCIPALĂ, NR. 297, 
LOCALITATEA MĂNĂŞTIUR, JUDEŢUL TIMIŞ, telefon/fax:0256 325 850, e-mail: 
primaria_manastiur@yahoo.com,  numele și prenumele persoanei de contact: 
GAVRILESCU ION şi funcţia publică deţinută: Inspector Clasa I, Grad 

Profesional Superior in cadrul U.A.T. Mănăştiur, Judeţul Timiş – Secretarul 
Comisiei de concurs. 
 
    7. Bibliografie/tematică:  
 
1. Constituţia României, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şși 

completările ulterioare - TITLUL VII Colectarea creanţelor fiscale - (capitol I -VIII); 

6.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şși completările ulterioare -

TITLUL IX - Impozite şși taxe locale; 

 7. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 8. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şși completările 

ulterioare-Capitol I - II;  

 9. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale cu modificările şși completările ulterioare - Integral;  

10. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
DATA:12.11.2021 
 

RUS Ioan – Primar Interimar 

Comuna Mănăştiur, judeţul Timiş  

Semnătura, 

 


		2021-11-12T10:29:17+0200
	RUS IOAN




