
 

 

 

 

 
 

 

 

ANUNT 

 

Prin prezenta va aducem la cunoștință, având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare    Primaria Orasului Ianca 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantate de șef 

serviciu, grad II al  Serviciului financiar contabil impozite si taxe, contracte colectarea creantelor 

bugetare, patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Ianca, Durata normala a 

timpului de lucru valabila pentru care se va organiza concursul de recrutare:  8h/zi, respectiv 

40h/săptămâna. 
 

Condiții de ocupare a funcțiilor publice: 

 Condiții generale: candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d)are capacitate deplină de exerciţiu; 

e)este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen 

medical de specialitate, de către medicul de familie; 

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni 

de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, 

amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a 

săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în 

ultimii 3 ani; 

 

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.; 

 

 Condiții specifice:  

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 

economice, 

– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, 

management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă 

conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare 

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum  5 ani.  

Concursul se va organiza la sediul Primăria orașului Ianca, județul Brăila,  și va consta in trei probe 

succesive:- selecția dosarelor  care se va face in maxim 5 zile lucrătoare de la data la care încetează 

primirea dosarele 

                    Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 

 www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com,  

Operator de date cu caracter personal nr.3345 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BRĂILA 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 

 

mailto:primaria.ianca@yahoo.com


- proba scrisa  14 februarie 2022 ora  1000  

- Interviul, care se va desfășura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise 

 

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 12 ianuarie 2022 pe site-ul primărie 

www.primaria-ianca.ro si pe si site-ul  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

http://www.anfp.gov.ro/  

Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei Ianca din Calea Brăilei, nr.27 – 

oraș Ianca – județ Brăila în perioada 12 ianuarie – 31 ianuarie 2022  și trebuie sa conțină in mod 

obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata și completata de H.G. 

1173/2008:  
• formularul de înscriere 

• curriculum vitae, modelul comun european 

• copia actului de identitate 

• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări 

• copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este 

echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz 

• 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 funcţiei publice 

• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului 

• cazierul judiciar 

• 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 de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs 

 

Bibliografia stabilita pentru examen este următoarea; 
Bibliografia concursului: 

1. Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767/31.10.2003; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în M. Of. nr. 

555/05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată în M. Of. nr. 166/07.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în M. Of. 

nr. 326/05.06.2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în M. Of. nr. 618/18.07.2006, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, publicată în M. Of. nr. 597/13.08.2002, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M. Of. nr. 547/23.07.2015, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa 

şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M. Of. nr. 37/23.01.2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Legea  nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată în M. Of. nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în 

M. Of. nr. 799/12.11.2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
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persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în M. Of. nr. 

28/15.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,  publicat  în M. Of. 

nr. 704/20.10.2009; 

14. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în M. Of. nr. 390/23.05.2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

15. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat 

în M. Of. nr. 387/07.05.2018, cu modificările şi completările  ulterioare; 

16. Legea nr. 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021, publicată în M. Of. nr. 236/09.03.2021, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 

17. Legea nr. 16/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în M. Of. nr. 238/09.03.2021, 

cu modificările şi completările  ulterioare. 

 

Tematica concursului:  

1. Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767/31.10.2003: 

- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, 

- Autorităţile publice; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în M. Of. nr. 

555/05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare: 

 - Partea I, Titlul I „Dispoziţii generale”, Titlul II „Definiţii generale aplicabile administraţiei publice”, Titlul 

III „Principiile generale aplicabile administraţiei publice”, 

- Partea a III-a, Titlul I „Dispoziţii generale”, Titlul II „Descentralizarea”, Titlul III „Regimul general al 

autonomiei locale”, Titlul IV „Unităţile administrativ-teritoriale în România”,  Titlul V, Capitolul I 

„Dispoziţii generale”, Capitolul II „Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale”, Capitolul III 

„Consiliul local”, Capitolul IV „Primarul”, Capitolul VIII „Actele autorităţilor administraţie publice locale”, 

- Partea a VI-a, Titlul I „Dispoziţii generale”, Titlul II „Statutul funcţionarilor publici”, 

- Partea a VII-a, Titlul I  „Dispoziţii generale”, Titlul II  „Răspunderea administrativ-disciplinară”, Titlul III  

„Răspunderea administrativ-contravenţională”, Titlul IV  „Răspunderea administrativ-patrimonială”;  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată în M. Of. nr. 166/07.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare: 

 - Principii şi definiţii, 

           - Dispoziţii speciale; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în M. Of. 

nr. 326/05.06.2013, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, 

- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei, 

- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, 

la cultură şi la informare, 

- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex; 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în M. Of. nr. 618/18.07.2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, integral; 

6. Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, publicată în M. Of. nr. 597/13.08.2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, integral; 

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

-  Titlul I „Dispoziţii generale”,  

-  Titlul IV, Capitolul III „Venituri din salarii şi asimilate salariilor”,  

-  Titlul V „Contribuţii sociale obligatorii”,  

-  Titlul IX „Impozite şi taxe locale”; 

8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M. Of. nr. 547/23.07.2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, integral;  

9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa 

şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M. Of. nr. 37/23.01.2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, integral; 
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10. Legea  nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată în M. Of. nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, integral; 

11. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în 

M. Of. nr. 799/12.11.2003, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în M. Of. nr. 

28/15.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

13. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,  publicat  în M. Of. 

nr. 704/20.10.2009, integral; 

14. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în M. Of. nr. 390/23.05.2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, integral; 

15. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat 

în M. Of. nr. 387/07.05.2018, cu modificările şi completările  ulterioare, integral; 

16. Legea nr. 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021, publicată în M. Of. nr. 236/09.03.2021, cu modificările şi 

completările  ulterioare, integral; 

17. Legea nr. 16/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în M. Of. nr. 238/09.03.2021, 

cu modificările şi completările  ulterioare, integral. 

.Notă: Pentru toate actele normative enumerate candidații vor avea în vedere toate modificările şi 

completările ulterioare. 

In vederea  constituirii  comisiei  de  concurs si a comisiei  de  soluționare  a contestaților,  propunem  

ca membri, următorii funcționari publici: 
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