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PRIMĂRIA COMUNEI FRÂNCEȘTI 

ANUNȚĂ 

 În conformitate cu prevederile HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria comunei Frâncești 
organizează concurs pentru pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I , grad 
profesional Debutant, în cadrul Biroului Taxe și Impozite 

Concursul se va desfasura la sediul Primariei  comunei Frâncești si va avea 3 etape: 

- selecţia dosarelor de înscriere; 
-            proba scrisă;   
-  interviul. 
 
       Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data publicării pe site-ul 
Primăriei Frâncești și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici . 

- Proba scrisa va avea loc pe data de 06 .02.2020, orele 10,00, la sediul Primăriei 
comunei Frâncești. 

- Proba de interviu va avea loc pe data de 10.02.2020, orele 10, la sediul Primăriei 
comunei Frâncești 
 

       Pentru a participa la concursul de recrutare pentru  funcţia publică de execuţie 
vacantă, nominalizată mai sus participanții trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 
următoarele condiții specifice: 

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.     

Dosarul de concurs 

  Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

- Cerere participare concurs; 
- Curiculum vitae; 
- Copie acte studii care să ateste nivelul studiilor 
- Copie xerox carte identitate 



- Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către alte unități sanitare abilitate 

- Cazier judiciar 

Data limită de depunere a dosarelor: 27 ianuarie 2020 

 

 

 

     Bibliografia propusă pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției 
publice consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Frâncești, compartimentul Taxe și impozite 

1. Constituția României. 
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;   
4. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată;  
5.   Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală cu modificările și completările 
ulterioare, Titlul III –cap II; Titlul V ; Titlul VIII 
6.   Legea nr. 227 /2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX 
-  Taxe și  Impozite locale; 
7.  Hotărâre Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr 227/2016 privind Codul fiscal, Titlul IX -  Taxe și  Impozite locale; 
8.  Ordinul nr. 1235/19.07.2003 aprobare Norme metodologice  OUG nr. 146/2002 
formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului cu modificările din 
Legea nr. 201/2003, Anexa, art. 5.6.1 
 

 

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei Frâncești, Compartimentul Resurse 
Umane, tel / fax:  0250762601/0250762755 


