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Nr.18099/24.11.2015

A N U N Ţ

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27,
judeţul Alba, organizează în data de 25.01.2016 ora 1000 concurs de recrutare în vederea
ocupării a unei funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, organizat conform
prevederile Capitolului VI, Secţiunea 1, art. 57 privind recrutarea funcţionarilor publici şi
modalitatea de ocupare a funcţiilor publice vacante şi temporar vacante din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

1. Funcţia Publică pentru care se organizează concurs.
Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcţia Economică, Serviciul

Venituri Taxe şi Impozite Locale, Compartiment impunere, constatare, control, IdPost
368661.

2. Desfăşurarea concursului constă în 3 etape şi anume:
-Proba de selecţie a dosarelor care va avea loc în data de 30.12.2015 la sediul Primăriei

oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;
-Proba scrisă care va avea loc în data de 25.01.2016 ora 1000 la sediul Primăriei oraşului

Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;
-Proba interviu care va avea loc la o dată care se va comunica ulterior.
În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să depună în termen de 20 zile

calendaristice, de la data  publicării  anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi
într-un cotidian de largă circulaţie, dosarul de participare la concurs.

3. Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
a) Cererea de înscriere la concurs prevăzută în anexa nr.3 a HG nr. 611/2008 şi

care se eliberează de la Serviciul Resurse- umane al instituţiei;
b) Copia actului de identitate;
c) Copii după diplomele de studii şi a altor acte necesare care atestă efectuarea

unor specializării;
d) Copia cărţii 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) Adeverinţa 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.
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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 la alin. (1) 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 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 în urma
selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii generale şi specifice:

4.Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art.54, din Legea nr.188/1999 (r2),
Statutul funcţionarilor publici.

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) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată

pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi 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;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
5. Condiţii specifice:
a) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii suprioare de

lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domeniul științe economice;
b) să aibă o vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor;
c) cunoştinţe operator PC (word, excel) nivel de bază.
6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a) comunicare interpersonală, organizare, adaptabilitate, creativitate, lucrul în echipă,

gândire structurală şi orientare către cetăţean;
b) cunoaşterea legislaţiei în vigoare care reglementează administraţia publică locală,

responsabilitate, eficienţă, competenţă, politeţe, iniţiativă, punctualitate, disponibilitate, abilitate
în gestionarea situaţiilor conflictuale;

c) exprimare orală, înţelegere verbală, înţelegerea textelor, exprimare în scris,
raţionament inductiv, raţionament deductiv, claritatea discursului, sensibilitate la detalii.

7. Bibliografia de concurs:
1.Constituţia României;
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2.Legea nr. 188/1999(r2)–privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2);
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat în 2007.
4.Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată cu modificările şi

completările ulterioare;

5.Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

6.Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale;
7.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
8.Ordonanţă Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Perioada de depunere a dosarelor este 09.12.2015-29.12.2015 ora 1600.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs/examen sunt disponibile

accesând pagina oficială www.primăriaocnamures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, str. N. Iorga,

nr. 27, resurse-umane sau la nr. de telefon 0258/871.217.

PRIMAR,
              SILVIU VINŢELER

DIRECTOR EXECUTIV,
 AIDA-VETURIA ONAC

         Întocmit,
 Referent III superior,
          Sasu Maria


