
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SIBIU COMUNA PORUMBACU DE JOS  

PRIMĂRIA COMUNEI PORUMBACU DE JOS 
Str. Principală, nr. 253, 557190, Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu, România 

Tel.: 0040-0269-5221101, fax: 0040-0269-522201, e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com 
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Nr. 5905/25.05.2022 

 

A N U N T 
 

 

 In conformitate cu prevederile: 

 - art. 618, alin(1), lit.”b” si alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Primaria comunei Porumbacu de Jos, organizeaza concurs de recrutare pentru 

ocuparea functiilor publice de executie vacante de: 

- inspector, clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului financiar 

contabil, impozite si taxe; 

- inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului financiar 

contabil, impozite si taxe. 

 

Durata normala a timpului de lucru este de 8ore/zi, respectiv 40ore/saptamana. 

 

Conditiile generale de participare la concurs: 

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice 

prevazute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:  

-   are cetatenia romana si domiciliul în Romania; 

-   cunoaste limba romana, scris si vorbit;  

-   are varsta de minimum 18 ani împliniti; 

-   are capacitate deplina de exercitiu; 

- este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica. Atestarea starii de 

sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie; 

- indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru 

ocuparea functiei publice; 

- indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice; 

- nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului 

sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica 

infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o 

incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;  



- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori 

activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in 

conditiile legii; 

- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de 

munca pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

-   nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de 

legislatia specifica.    

Conditii  specifice de  participare  la  concursul pentru ocuparea functiei publice de executie 

vacanta de inspector, clasa I, grad asistent:  

-    studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in 

domeniul stiinte economice; 

-    vechime in specialitatea  studiilor  -  minim  1 an; 

Conditii  specifice de  participare  la  concursul pentru ocuparea functiei publice de executie 

vacanta de inspector, clasa I, grad superior:  

-    studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in unul din 

domeniile: stiinte administrative/stiinte economice/stiinte juridice; 

-    vechime in specialitatea  studiilor  -  minim  7 ani; 

 

 

Conditii de desfasurare a concursului: 

 

 Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Porumbacu de Jos din 

str.Principala, nr.253, jud. Sibiu, conform datelor stabilite: 

 Proba scrisa in data de 27.06.2022, ora 10.00 

 Data si ora sustinerii interviului se vor anunta odata cu afisarea rezultatelor la proba 

scrisa. 

 

Perioada de depunere a dosarelor pentru concurs este 25.05.2022-14.06.2022.  

 

Dosarul va contine, in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din HG nr. 611/2008; 

a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008 

b) curriculum vitae, modelul comun european 

c) copia actului de identitate 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea 

unor specializari si perfectionari 

e) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru 

ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei; 

f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului; 

g) cazier judiciar; 

h) declaratie pe proprie raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din 

formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al 

Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica. 

 



Bibliografie concurs: 

 
1. Constitutia Romaniei, republicata; 

2. Titlul I si II ale Partii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

5.Titlul VII- Colectarea creantelor fiscal din Legea 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

6.Titlul IX – Impozite si taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa; 

10. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal. 

 

Tematica: 

1. Constitutia Romaniei, republicata; 

2. Titlul I si II ale Partii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

5.Titlul VII- Colectarea creantelor fiscal din Legea 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

6.Titlul IX – Impozite si taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa; 

10. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal. 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Porumbacu de Jos.  

Persoana de contact: Petrovici Anca, inspector, tel.0269522101, int.107, e-mail: 

primariaporumbacu@yahoo.com 

 

 

 

 

PRIMAR, 

POSA GEORGETA MARIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


