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          Anexa 1 

ANUNŢ 

Primăria Comunei Ususau  organizează desfăşurarea concursului de recrutare pentru ocuparea 
functiei publice de executie vacanta din cadrul Primariei comunei Ususau, pentru functila publica 

Inspector, I Debutant in cadrul Compartiemntului CONTABILITATE 

        În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 r2, HG nr.611/2008, concursul se va desfăşura 
astfel: 

 Pentru Compartimentul Cotabilitate 

- 29.09.2016 ora 11.00 - Proba scrisă; 
- 03.10.2016 ora 11.00 – Interviu 

         Locul desfăşurării concursului este la sediul Primăriei comunei Ususau, Localitatea 
Ususau, nr. 87A, Judetul Arad. 

 Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulteriaore.  

Conditiile de participare sunt: 

 - Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice; 

     a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;  
   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;  
   c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;  
   d) are capacitate deplina de exercitiu;  
   e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de 
examen medical de specialitate;  
   f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;  
   g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;  
   h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra 
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea 
functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;  
  h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra 
autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni 
de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei 
publice; 
   i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru 
motive disciplinare in ultimii 7 ani;  
   j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.  
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Dosar de inscriere 

 Pentru concursul de recrutare (functii publice de executie), dosarul va cuprinde urmatoarele: 
documente, conform prevederilor art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de HG nr. 1173/2008 

    a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata; 
   b) copia actului de identitate; 
   c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 
   d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, 
in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice; 
   e) cazierul judiciar; 
   f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior 
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
   g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie 
politica. 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 227/2015 Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulteioare;  

5. Hotarare nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

7. Legea nr. 207/2015 – Codul de procedura fiscala  

Relatii suplimentare pot fi obtinute zilnic intre orele 8.00 – 16.00 la secretarul comunei Ususau. 

       Dosarele de înscriere se depun la secretarul comunei Ususau, în termen de 20 de zile de la data 
publicarii in monitorul Oficial, partea a III –a , la Sediul Primariei Comunei Ususau. 

 

   PRIMAR,      SECRETAR, 

                  ȚOLE FLORIN                                                          MIRESCU VASILIE 

 

      

 

 


