
 

 

 

Nr. 11648 / 08.10.2012. 2012 

ANUNŢ 

Primăria oraşului Ocna Mureş organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de 

execuţie temporar vacantă de referent, clasa III, nivel studii medii, grad profesional superior din 

cadrul Serviciului Venituri, Impozite si Taxe locale. 

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional: 

 

Proba scrisa:                  18 octombrie 2012 

Proba interviciu:             22 octombrie 2012 

Depunerea dosarului :  în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului privind   

organizarea examenului de promovare la Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse umane –  

salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ocna Mureş 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească: 

- condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.  

- condiţiile specifice de participare la concurs sunt următoarele:  

o studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

o minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor; 

o cunostiinte de operare pe calculator. 

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 
a) formularul de înscriere; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea  unor specializări; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea  în muncă şi, 

după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

e) cazierul judiciar; 

f) adeverinţă 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 

unităţile sanitare abilitate. 

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică. 

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

emitentului  şi  calitatea  acestuia,  în formatul standard   stabilit de  Ministerul Sănătăţii Publice. 

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. 

 Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie 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 

http://www.publicjob.ro/ghid-concurs/


 

 

5 zile lucrătoare de  la data  la  care  a  fost  declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea 

neemiterii actului administrativ de numire. 

Relaţii suplimentare: se pot obţine la Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse umane- 

salarizare din cadrul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, telefon 0258871838, 0258871217 (int. 201), 

sau e-mail: contact@primariaocnamures.ro 

 

Bibliografia de concurs este urmatoarea: 

1) Constituţia României, republicată în anul 2003; 

2)  Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3)  Legea 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici republicată; 

4) Legea 571/2003 Codul fiscal Titlul  IX Impozitele si taxele locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

5)  H.G. 44/2004 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind 

Codul fiscal, modificata si complectata ulterior; 

6) Ordonanta 2/2001 Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor. 

7)  Legea 215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata; 

8) H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor public. 

 

          PRIMAR, 

Jur. Silviu VINTELER 

 

                                                                         Serviciul  buget-contabilitate, 

               resurse-umane, salarizare 

         Şef  serviciu 

                  Ec.  Aida ONAC 


