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Nr. 7823/06.06.2014 

A N U N Ţ 

 
Primăria Oraşului Ocna Mureş – Judeţ Alba organizează concurs de recrutare 

în vederea ocupării unor  funcţii publice de execuţie vacante pe perioada 
nedeterminată. 

 
  a) denumirea funcţiilor publice pentru care se organizează concurs de recrutare: 

1. inspector debutant, clasa I,  din cadrul Direcţiei Economice - Serviciului 
Venituri, Taxe şi Impozite locale; 

2. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent,  din cadrul Direcţiei 
Juridice şi Administraţie publică locală, Compartiment  juridic şi 
contencios; 

 
  b) probele stabilite pentru concurs:   

     1. proba scrisă   în data de 7.07.2014  ora 10,00. 
                2. proba interviu în data de 9.07.2014 ora 10,00. 
 
  c) În vederea participării la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (25 iunie 2014, ora 16,00), 
candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine in mod obligatoriu: 

   a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 a H.G. 611/2008 ; 
   b) copia actului de identitate; 
   c) copiile  diplomelor  de  studii si ale altor acte  care atesta efectuarea unor 

specializări; 
   d) copia carnetului de munca sau,   după caz,   o   adeverinţă care sa ateste 

vechimea in munca si, după caz, in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice; 

   e) cazierul judiciar; 
   f) adeverinţa care să  ateste  starea  de sănătate corespunzătoare, eliberata 

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 sa ateste ca nu a 
desfăşura activităţi de politie politica. 

   (2) Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, 
numele emitentului si calitatea   acestuia,  în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. 

   (3) Copiile de pe actele  prevăzute  la  alin. (1) se prezintă in copii legalizate 
sau însoţite de documentele originale,   care  se  certifica  pentru  conformitatea cu 
originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

   (4) Documentul prevăzut la alin. (1) 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 5 zile lucrătoare de la data 
la care a fost declarat admis in urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii 
actului administrativ de numire. 
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   (5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul 
comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a 
concursului si prin publicare pe saitul oficial al Primaăriei Oraşului Ocna Mureş. 

 
  d) Condiţiile de participare la concurs:  

1. Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publica de inspector 
debutant, clasa I, din cadrul Direcţiei Economice, Serviciului Venituri, Taxe şi 
Impozite locale: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor 
economice. 
- certificat ECDL complet (Permis european de conducere a computerului 
Complet). 
- condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999 (r2) Statutul funcţionarilor 
publici; 

2. Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publica de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Direcţiei Juridice şi 
Administraţie publică locală, Compartiment  juridic şi contencios; 

- studii superioare, licenţiat in ştiinţe juridice; 
- cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu. 
- vechime în specialitatea studiilor un an;  
- Condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999 (r2) Statutul funcţionarilor 
publici; 

 
e) Bibliografia:  
1. Bibliografia pentru ocuparea funcţiei  publice vacante, inspector, clasa I, 

grad profesional debutant în cadrul Direcţiei Economice, Serviciului V.T.I.L. : 
1. Constituţia României, republicată în anul 2003; 
2. Legea nr. 188/1999 privind  statutul  funcţionarilor  publici  rerepublicată în 

anul 2007, cu modificările şi  completările ulterioare; 
3. Legea  nr. 7 / 2004  privind codul de   conduită   al   funcţionarilor    publici 

republicată, cu modificările şi complectările ulterioare; 
4. Legea nr. 571 / 2003 Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 
5. Legea 82 /1991   Legea contabilităţii,  rerepublicată  şi  modificată  ulterior; 
6. Legea 215/2001   privind  administraţia  publica  locala , republicata (cap.I, 

cap II, Secţiunea  a 2-a,  cap.III,  cap.IV,  cap.IX,cap X),  cu  modificările şi 
completările ulterioare;  

7. Ordinul 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, cu modificări si completări ulterioare ; 

8. Ordonanţa nr. 119/1999, republicata si modificata ulterior, privind controlul 
intern si controlul financiar preventive; 

9. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare - Cap.1; Cap.2 (art.20-23); 

10. Hotărârea Guvernului 611/2008 privind Hotărâre pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 

11.  Ordonata 92/2003 – privind Codul de procedura fiscala, rerepublicată si 
modificata ulterior. 
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1.Bibliografia pentru ocuparea funcţiei publice vacante, consilier juridic, 
clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Juridice, Compartiment 
Juridic si contencios: 

1. Constituţia României, republicată în anul 2003; 
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici rerepublicată în 
     anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr.  7 / 2004  privind  codul  de  conduită  al  funcţionarilor publici 
      Republicată, cu modificările şi complectările ulterioare; 
4. Legea 215/2001 privind administraţia publica locala ,  republicata (cap.I, 
      cap II, Secţiunea a 2-a, cap.III, cap.IV, cap.IX,cap X), cu modificările şi 
      completările ulterioare;  
5. Legea    nr. 554/2004       privind     contenciosul    administrativ,     cu 
     modificările şi completările ulterioare. 
6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor,  cu  modificările   şi   completările ulterioare. 
7. Hotărârea Guvernului 611/2008 privind Hotărâre pentru aprobarea 

normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
8. Legea 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi complectările ulterioare, 

republicat în anul 2011; 
9. Legea nr. 16/ 1996 Legea privind arhivele naţionale, cu modificările şi 

complectările ulterioare, republicată în anul 2014; 
10. Legea nr. 35 / 1997 Legea privind organizarea şi funcţionarea Instituţiei 

Avocatul Poporului, cu modificările şi complectările ulterioare, republicată 
în anul 2014; 

11. Legea nr. 60 / 1991 Legea privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice, cu modificările şi complectările ulterioare, republicată în anul 
2014. 

12. Legea 52 / 2003 Legea privind transparenţa decizională în administraţia 
publică.   
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, Biroul Buget, 

Contabilitate, Resurse umane –salarizare sau la nr. tel. 0258 / 871.217. 

 

 

PRIMAR, 

Jur. Silviu VINŢELER 

    Direcţia economică, 

     director executiv                                                                             referent,     

     Ec.  Aida ONAC                                                                       Cociş Ioana 

 


