ANUNȚ
PRIMARIA COMUNEI DOBRENI, în baza prevederilor art. 478 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
organizează in data de 30.05.2022, concurs/examen de promovare în grad profesional,
funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 618 alin. 4 si alin 22 ,
astfel:
Conditii de desfasurare a concursului/examenului de promovare
Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) și
art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la
sediul Primariei comunei Dobreni, judetul Neamt, str. Lascar Catargiu nr. 174 astfel :
 dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului,
respectiv, în perioada 29.04 - 20.05. ;
 proba scrisă va avea loc în data de 30.05.2022, ora 10:00 la sediul instituției;
 interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise;
Condițiile de participare la concurs/examen :
Pentru a participa la examenul de promovarea in gradul profesional imediat
superior celui detinut, conform art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,functionarul public trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :
 sa aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
promovează;
 să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale
în ultimii 2 ani de activitate;
 să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.
Functia publica pentru care se organizeaza concursul/examenul si compartimentul din
care face parte :
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Dosarul de înscriere se depune de catre candidati la sediul Primariei comunei Dobreni,
str. Lascar Catargiu nr. 174, in termen de 20 de zile da la data afisarii anuntului
(29.04.2022 – 20.05.2022) si trebuie sa conțina în mod obligatoriu, documentele
prevazute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile
si completarile ulterioare, in speta următoarele documente:
 copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se
promovează;
 copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani de activitate;

 adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării
situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă
acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 formular inscriere .
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08.30-16.00 la Secretarul
comunei Dobreni – telefon 0233242944 ; 0753122724
Bibliografie /Tematica
- Constitutia Romaniei republicata;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționarea a petițiilor
cu modificările si completările ulterioare;
- OG .137/2000 Privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Tematica generala:
1. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi
discriminare;
2. Reglementari privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare
3. Reglementari privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
în vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex,
în toate sferele publice din România;
4. Reglementări privind funcția publică;
5.. Reglementari privind resursele umane în administrația publică;
6. Administraţia publică locală;
7. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor
Tematica profil :
1. Impozite și Taxe locale: definitii, reguli generale de aplicare, scutiri
2. Declararea, dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor;
impozitului/taxei
3. Declararea, datorarea si plata impozitului si a taxei pe teren
4. Alte taxe și impozite locale – notiuni generale
5. Veniturile si cheltuielile bugetelor locale
6. Efectuarea incasarilor si platilor in numerar
7. Evidenta si pastrarea numerarului
8. Garanții
9. Inspectia fiscala

Afisata astazi 29.04.2022
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