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ANUNT 

Aprobat PJd:nllar, 
Be~chea Severi us F · · rin 

.... .;;_. / ..... . 

de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie, consilier clasa I, grad profesional 
principal organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea ~i completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Comuna Tarlungeni, judetul Bra~ov organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice 
de executie consilier clasa l,grad profesional principal la Serviciul Buget Contabilitate Taxe 
si Impozite Locale in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, judetul Bra~ov. Durata normala 
a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana 

Conditii generale de participare: 
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana 
care mdepline~te urmatoarele conditii: 

a) are cetatenia romana ~i domiciliul in Romania; 
b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; 
c) are varsta minima de 18 ani impliniti; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) este apt din punct de vedere medical ~i psihologic sa exercite o functie publica. 

Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre 
medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul 
unitatilor specializate acreditate in conditiile legii; 

f) indepline~te conditiile de studii ~i vechime in specialitate prevazute de lege pentru 
ocuparea functiei publice; 

g) indepline~te conditiile specifice, conform fi~ei postului, pentru ocuparea functiei 
pub lice; 

h) nu a fost condamnata pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra 
statului sau contra autoritapi, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care 
impiedica in!aptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savar~ite cu intentie 
care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a 
intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia 
ori activitatea in executarea careia a savar~it fapta, prin hotarare judecatoreasca defii:tltiva, in 
conditiile legii; 

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de 
munca pentru motive disciplinare 1n ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute 
de legislatia specifica. 
Conditii minime pentru ocuparea functiei consilier,clasa I,grad profesional principal: 

• conditii generale prevazute de art. 465 din OUG.57/2019 republicata 
• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim5 ani. 



• studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ill domeniul 
~tiintelor economice; 

Conditii de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei publice vacanta de 
consilier clasa I,grad profesional principal: 
Concursul consta in: 
a) selectia dosarelor de mscriere; 
b) proba scrisa se va desfasura in data de 11 februarie 2021 ora 10,00 la sediul Primariei 
Comunei Tarlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Brasov 
c) intervievarea candidatilor se va desfasura la data ulterior comunicata la sediul Primariei 
Comunei Tarlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Brasov 

Termen de depunere al dosarelor de concurs: Depunerea dosarelor pentru participare se 
face la secretarul comisiei de concurs m termen de 20 zile de la data publicarii,respectiv in 
perioada 11.01.2021-01.02.2021 la Compartimentul Resurse Umane la dna Csiki Katalin, 
telefon.0760 238358 din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni din str. Zizinului nr. 2, com. 
Tarlungenijud.Brasov 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

a) cerere de fnscriere la concurs adresata conducatorului autoritafii organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari, copiile documentelor care atestii indeplinirea condifiilor specifice; 
d) copia carnetului de muncii, conforma cu originalul, sau, dupa caz, si adeverinfe care sa 
ateste vechimea fn munca, si fn specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar 
j) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu exista motive pentru 
candidat care sa-l faca incompatibil cu funcfia pentru care candideaza; 
g) adeverinfa medicala care sa ateste starea de sani:itate corespunzatoare eliberata cu eel 
mult 6 Zuni anterior deruliirii concursului de ci:itre medicul de familie al candidatului sau de 
ciitre unitiifile sanitare abilitate; 
h) curriculum vitae; 
i) alte documente relevante pentru desfo~urarea concursului. 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului ~i 
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

Actele prevazute la alin. 1 lit. b ), c) ~i i) vor fi prezentate ~i in original in vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea. 

Bibliografie de concurs ,consilier ,clasa I ,grad profesional principal : 
1. Constitutia Romaniei 
2. O.U.G nr.57 privind Codul Administrativ 
3. Legea nr. 273/2006 privind Codul fiscal 
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare;- Titlul IX-Impozite si Taxe Locale 
5. O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative, 

precum ~i pentru reglementarea unor masuri bugetare 
6. Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national 



7. OUG.79/2017 modificarea ~i completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal 
8. Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal 
In terrnen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a III-a, candidatii pot depune dosarul de candidat. 

Nota: in vederea pregatirii pentru concurs se vor avea in vedere exclusiv textele de acte 
normative in vigoare, precum ~i modificarile legislative intervenite in prezenta 
bibliografie aferente cadrului legal antemenfionat. 

Intocmit, 


