Primaria Comunei Miclesti, judetul Vaslui, va instinteaza ca in perioda 14 – 18 aprilie 2016
organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de
executie,vacante,respectiv;
-1 post referent,clasa III,grad profesional–principal(cu atributiuni de agent fiscal) ;
-1post referent,clasa III,grad profesional-principal(cu atributiuni de operator rol fiscal)in
cadrul Compartimentului Financiar-Contabil din Primaria comunei Miclesti,judetul Vaslui.
Concursul se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 57 si ale art. 58 alin (1) lit. “c”
din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,,cu modificarile si completarile
ulterioare, si consta in 3 etape successive; selectia dosarelor,proba scrisa si interviu,astfel:
A. In ziua de 14 aprilie 2016 ora 10.00 - proba scrisa si in ziua de 18 aprilie 2016 ora
14.00 interviul,la sediul Primariei comunei Miclesti,judetul Vaslui;
1.Conditii generale de participare la concurs;
a).Conditiile prevazute la art.54 din Legea 188/1999,republicata;
-are cetatenia româna si domiciliul in România;
-cunoaste limba româna, scris si vorbit;
-are vârsta de minimum 18 ani impliniti;
-are capacitate deplina de exercitiu;
-are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,
atestata pe baza de examen medical de specialitate;
-indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica
-indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
-nu a fost condamnata pentru savârsirea 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 savârsite cu intentie, care ar
face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea;
-nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
-nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
b).Studii medii cu diploma de bacalauriat.
c). Vechime minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – 5(cinci)
ani ;
d).Cunostinte medii de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet;
2.Conditii specifice de participare la concurs;
-candidatii sa fie cu domiciliul in Romania
-candidatii sa posede permis de conducere categoria „B”
B. Conditii de desfasurare a concursului:
1) Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Primariei comunei Miclesti,judetul Vaslui,
pina in data de 08 aprilie 2016,oara.12.00
2) Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei comunei Miclesti la tel. 0235/
348135,interior 11.
3)Bibliografia stabilita pentru posturile de referent fiscal si operator rol fiscal,este stabilita
in anexa nr.1 si anexa nr.2 la prezenta.

C. Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
-copia actului de identitate;
-formularul de înscriere;
-copie diploma de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţa care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitate;
-cazierul judiciar ;
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă,in original ;
-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfaşurat
activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate.
Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul
comisiei de concurs.Alaturat anexa nre.1 si nr.2 cu bibliografia concursului.
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI MICLEŞTI

Anexa nr.1

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie,
referent fiscal, clasa III,grad profesional –principal(cu atributiuni de agent fiscal)in cadrul
Compartimentului Financiar-Contabil din Primaria comunei Miclesti,judetul Vaslui.

-Constitutia României;
-Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;
--Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi
completările;
-Legea nr. 7 /2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată;
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- HOTĂRÂRE GUVERNULUI NR.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-Legea nr.54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind
angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea in legatura cu gestionarea
bunurilor;
-Legea nr. 554/2004 actualizată privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 544/201 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
-Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
-Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul contraventiilor,cu modificările şi completările
ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI MICLEŞTI

Anexa nr.2

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie,
referent fiscal, clasa III,grad profesional–principal,(cu atributiuni de operator rol fiscal)in cadrul
Compartimentului Financiar-Contabil din Primaria comunei Miclesti,judetul Vaslui.

-Constitutia României;
-Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;
--Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi
completările;
-Legea nr. 7 /2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată;
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- HOTĂRÂRE GUVERNULUI NR.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-Legea nr.54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind
angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea in legatura cu gestionarea
bunurilor;
-Legea nr. 554/2004 actualizată privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 544/201 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
-Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
-Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul contraventiilor,cu modificările şi completările
ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă.

