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Nr. crt. 8898 / 03.07. 2014   

A N U N Ţ 

  Primăria Oraşului Ocna Mureş – Judeţ Alba organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a două funcţii publice de 
conducere vacante, în conformitate cu H.G. nr. 611/2008, respectiv: 

 
1. Şef serviciu, în cadrul Direcţiei Economice - Serviciului Venituri, Taxe şi 

Impozite locale; 
2. Şef birou,  în cadrul Direcţiei Economice - Biroul Achiziţii publice, evidenţa 

domeniului public şi privat. 
 
  b) probele stabilite pentru concurs:   

     1. proba scrisă   - în data de 18.08.2014  ora 10,00. 
                2. proba interviu - se va comunica data stabilită ulterior, expirării termenelor 
de depunere a contestaţiilor. 
 
  c) condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data pana la care se pot 
depune dosarele de înscriere, data, ora si locul organizării probei scrise si, după 
caz, si a probei suplimentare: 

In vederea participării la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a ( 6 august 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) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in 

domeniul administraţiei publice, management ori in specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice; 
        e) 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. Adeverinţa va fi întocmită conform Ordinul Preşedintelui ANFP 
nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al 
României începând cu data de 22.01.2013. 

    f) cazierul administrativ; 
   (2) 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. 

   (3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul 
comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a 
concursului. 

 
  d) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante si alte condiţii specifice prevăzute in 
fisa postului aferenta respectivei funcţii publice; 
  

1. Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publica de şef serviciu, din 
cadrul Direcţiei Economice, Serviciului Venituri, Taxe şi Impozite locale: 
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a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor economice. 
b) sa fie absolvent de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul 

administraţiei publice sau managementul serviciilor publice; 
c) sa fie numiţi într-o funcţie publica din clasa I;  
d) sa nu aibă in cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiată in condiţiile 

prezentei legi.  
e) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru 

ocuparea funcţiilor publice de conducere de sef serviciu. 
  

2. Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publica de sef birou, din 
cadrul Direcţiei Economice, Biroul Achiziţii Publice, evidenţa domeniului 
public şi privat. 

 
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor economice; 
b) sa fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul 

administraţiei publice , management ori în - specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; 

c) sa fie numiţi într-o funcţie publica din clasa I;  
d) sa nu aibă in cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiată in condiţiile 

prezentei legi.  
e) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru 

ocuparea funcţiilor publice de conducere de sef serviciu. 
 

  e) bibliografia si, daca este cazul, tematica stabilita de către conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza 
propunerilor compartimentelor de specialitate; 

 
Bibliografia pentru ocuparea funcţiilor  publice vacante, şef serviciu în 

cadrul 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 completările ulterioare; 
4. Legea nr. 571 / 2003 Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 

Titlul IX; 
5. Legea 85 /2006   Legea privind procedura insolvenţei, actualizată  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. Hotărârea Guvernului nr. 44/ 2004 - Hotarare pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii privind Codul fiscal, modificată ulterior; 

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

9. Hotărârea Guvernului 611/2008 privind Hotărâre pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
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10.  Ordonata 92/2003 – privind Codul de procedura fiscala, rererepublicată 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Bibliografia pentru ocuparea funcţiei publice vacante, şef birou în cadrul  

Biroului Achiziţii publice, evidenţa domeniului public şi privat : 
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 completările 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. Hotărârea Guvernului 611/2008 privind Hotărâre pentru aprobarea 

normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 34 / 2006 Ordonanţa de urgenta privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi 
complectată ulterior; 

7. Hotărârea guvernului nr. 925 / 2006 Hotărâre pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata şi 
complectată ulterior;  

8. Hotărârea guvernului nr. 1660 /2006, Hotărâre pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publica prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, 

9. Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 - Hotărâre pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii 
prevăzute in Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publica, 

10. Legea nr. 213/1998 - Lege privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, modificată şi completată ulterior; 
 

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Serviciului Buget, contabilitate, 

resurse umane, salarizare, telefon 0258871217. 

        PRIMAR, 

Jur. Silviu VINŢELER 

                     Direcţia economică, 

              director executiv     

                        Ec.  Aida ONAC 


