
A n u n ț  
 

 

 Primăria orașului Dolhasca  organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei  

publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dolhasca, 

judeţul Suceava organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 în data de 14 decembrie  2021, orele 11.00. 

 

Funcția publică pentru care se organizează concursul:  

-  inspector, clasa I, grad profesional principal, perioadă nedeterminată în cadrul  

Compartimentului  Constatare și Impunere Financiară.  

Durata normală a timpului de muncă, este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. 

 

Condiţiile de desfășurare a concursului de de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 

execuţie vacante: 

Concursul de recrutare  se va desfășura la sediul Primăriei orașului Dolhasca, aleea 

Esplanadei nr. 5, oraș Dolhasca, jud. Suceava, astfel: 

– proba scrisă – 14.12.2021, ora 11.00; 

– interviul – conform prevederilor art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 

 

Condiții de participare la concurs: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe 

economice; 

-  minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, respectiv 

știinte economice. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la compartimentul resurse umane din cadrul 

primăriei orașului Dolhasca, aleea Esplanadei nr. 5, jud. Suceava  în perioada 12.11. 2021 -

02.12.2021,. 

Persoana de contact : Mihalache Valentina- inspector, clasa I, grad profesional superior din 

cadrul Primăriei orașului Dolhasca, telefon telefon 0230573272 ; fax : 0230546101,adresa e-mail : 

resursedolhasca@yahoo.com 

 

Dosarul de înscriere trebuie sa conțină: 

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de 

înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe 

pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, 

precum și la sediul instituției, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare 

și relații publice, în format letric; 

2) curriculum vitae, modelul comun european; 

3) copia actului de identitate; 

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 

5) 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/funcției sau pentru exercitarea profesiei; Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut 

în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa 

nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, 

nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, 

vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor; 

6) 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 sănătății.  

7) cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În 

acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa 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. 

8) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Condițiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 

execuţie vacante: 

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

a) are cetățenia română și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) este apt din punct de vedere medical; 

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 

funcției publice; 

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea 

justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face – o incompatibilă cu 

exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post- 

condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le –a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile 

legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani. 

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de 

legislația specifică. 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Ordinul M.F.P. nr 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale; 

7.  Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;; 

8. O.M.F.P. nr 1917/2005 (anexa din 12 decembrie 2005 la ordin)  pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 



pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările 

ulterioare;  

09. Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

10. O.M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 

publice nr. 1917/2005; 

11. O.M.F.P. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor 

de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau 

parțial din venituri și activităților financiare finanțate integral din venituri, a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 

fondurilor de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, de 

modalitatea de organizare și finanțare a acestora; 

12. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor; 

15. HG. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar propriu, cu modificările și completările ulterioare 

(O.M.F.P. nr. 2332/2017); 

14. Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

15. O.M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice; 

16. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

TEMATICA  

 

1.  Drepturi și libertăți fundamentale. 

2. O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Partea 

a III a, partea a V- a , partea a VI- a și partea a VII a .  

3.  Prevederile privind prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare. 

4.  Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. 

5. Legea nr. 273/2006 - Principii, reguli şi responsabilităţi, Calendarul bugetar, Competente şi 

responsabilităţi în procesul bugetar. 

6. Ordinul M.F.P. nr 1792/2002- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor;  

Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

7.  Legea nr. 82/1991  - Organizarea şi conducerea contabilităţii; Contabilitatea Trezoreriei Statului şi 

a instituţiilor publice; Situaţii financiare; Contravenţii şi infracţiuni. 

8. O.M.F.P. nr 1917/2005 Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

cu modificările şi completările ulterioare;  

9. Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal,  Titlul IX - Impozite şi taxe locale. 

10. O.M.F.P. nr. 2021/2013 – Normele  metodologice privind organizarea și conducerea contabilității 

instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005; 

11. O.M.F.P. 720/2014 -  Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli 

ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri și 

activităților financiare finanțate integral din venituri, a bugetelor creditelor interne, bugetelor 

creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondurilor de risc și 

bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, de modalitatea de 

organizare și finanțare a acestora; 



12. O.M.F.P. nr. 2861/2009 - Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor și capitalurilor; 

13. HG. nr. 119/1999 - controlul intern şi controlul financiar; 

14. O.M.F.P. nr. 923/2014 - normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP si codul 

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar 

preventiv propriu. 

15. Legea nr. 153/2017- Salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

16. O.M.F.P. nr. 3471/2008 - Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor 

fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice – cap. I, cap. III și cap. IV; 

17. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. 

 

 


