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Nr. 2684/28.03.2022 

ANUNT 

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent 

funcțiilor publice de execuție în cadrul Comunei Tamasi – Județul Bacău 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 618 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare Comuna Tamasi, Județul Bacău organizează concurs de recrutare în vederea 

ocupării a unei funcții publice de execuție vacante, astfel : 

 

Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent la 

„Compartimentul financiar contabil, impozite si taxe, eliberare autorizatii de transport si 

resurse umane” . 

 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții :  

- condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;  

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul 

stiinte administrative.  

- vechimea minima in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 

an. 

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 

40 ore/săptămână. 

 

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele: 

 

1. Asigura asistenta contribuabililor la solicitarea acestora, precum completarea declaratiilor 

de impunere, a documentelor si a actelor fiscale in vederea depunerii si inregistrarii 

acestora la biroul impozite si taxe. 

2. Preia declaratiile de impozite si taxe locale de la contribuabili, documentele justificative 

care stau la baza acestora, asigurand inregistrarea acestora in evidenta tinuta cu ajutorul 

programului informatic de impozite si taxe locale. 

3. Calculeaza impozitele pentru cladiri si terenuri pe baza declaratiei depusa de contribuabil 

conform prevederilor legale in vigoare. 

4. Opereaza declaratiile pentru inscrierea sau radierea mijloacelor de transport 

5. Emite decizii de impunere privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de catre 

contribuabili persoane juridice bugetului local. 

6. Verifica declaratiile de impunere privind materia impozabila, corecteza erorile privind 

calculul impozitului si stabileste obligatiile fiscale(in cazul nedepunerii declaratiilor 

fiscale) conform documentelor existente in dosarul fiscal al contribuabililor. 

7. Efectueaza operatiuni de debitari si scaderi, scutiri, reduceri, calculeaza majorari de 

intarziere pe baza de documente justificative. 

8. Transmite dosarele fiscale ale contribuabililor care si-au schimbat sediul sau domiciliul 

catre alte organe fiscale. 
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9. Confirma debitele transmise catre alte organe fiscale. 

10. Efectueaza operatiuni de compensare si restituiri la cererea contribuabililor. 

11. Opereaza extrasele de cont in sistemul informatic. 

12. Emite certificate de atestare fiscala in ceea ce priveste impozitele si taxele locale. 

13. Intocmeste adeverinte solicitate de catre contribuabili referitoare la impozite si taxe 

locale.  

14. Pune in aplicare hotararile de consiliul local ce privesc impozitele si taxele locale. 

15. Rezolva corespondenta primita referitoare la impozitele si taxele locale. 

16. Propune, in conditiile prevazute de lege, restituirea de impozite si taxe, compensari intre 

impozitele si taxele locale. 

17. Verifica persoanle fizice asupra determinarii materiei impozabile reale, precum si asupra 

stabilirii impozitelor si taxelor datorate bugetului local si stabileste in sarcina 

contribuabililor diferente de impozite si taxe. 

 

TEMATICA 

 

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;  

2. Funcţia publică şi funcţionarul public – Definiţii. Statutul funcţionarilor publici;  

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;  

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament 

între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de 

sex; 

5. Legea 227/2015, titlul IX – impozite si taxe locale 

6. Legea 207/2015 – integral 

7. H.G nr. 1/2016 - titlul IX – impozite si taxe locale 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Constitutia Romaniei, republicata. 

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3. Ordonanta Guvernului 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. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

6. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare 

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

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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 Dosarele se depun în perioada 28.03.2022-18.04.2022 la sediul Primariei Comunei Tamasi, 

str. Principala nr. 148 B, Județul Bacău, de luni pana joi intre orele 7:30 – 15:30, vineri intre orele 

8.00 – 14.00. 

 

Persoana desemnata ca persoana de contact este dl. Rotariu Florin, tel/fax  0234/225025, 

email contactprimarie@comunatamasi.ro. 

 

Selectia dosarelor are loc in perioada 19.04.2022-25.04.2022 

 

Proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent la “Compartimentul financiar contabil, impozite si taxe, eliberare autorizatii de 

transport si resurse umane” va avea loc in data de 28.04.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Comunei 

Tamasi, str. Principala nr. 148 B, Județul Bacău . 

 

Dosarul de inscriere : 

 

În vederea participării la concurs, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform 

prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:  

 

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -Curriculum vitae, modelul comun European- semnat și datat;  

- copia actului de identitate;  

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări;  

- copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 

2D din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Adeverinţele care au un alt format decât cel menționat anterior trebuie să cuprindă elemente 

similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 

temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 

specialitatea studiilor;  

- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru 

candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea 

de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 

condiţiile legii.  

-cazierul judiciar 

 Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere.În acest caz, candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 

informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa 
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dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai 

târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de 

numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor 

direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită 

potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;  

- declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 

acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică; 

 

Copiile după actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

 

Contact: Rotariu Florin, tel/fax 0234/225025, e-mail contactprimarie@comunatamasi.ro. 
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