PRIMĂRIA COMUNEI MACEA
ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD, MACEA 262, cod 317210
Tel 0257 536101; fax 0257 536045,
email: primaria.macea@gmail.com

Nr.1463/13 03 2015

ANUNŢ
Primăria comunei Macea scoate la concurs următoarele posturi vacante din
cadrul :
Compartimentului Agricol:
• consilier, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi
Compartimentului Buget, Impozite și Taxe:
• consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 23.04.2015 , ora 10.00
la sediul Primăriei comunei Macea.
Proba interviu in data de 28 04 2015, ora 10.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data
publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Macea de luni până vineri între orele 10.00 – 15.00.
Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor afişa la sediul Primăriei
comunei Macea, pe site-ul Primăriei comunei Maca http://www.macea.ro
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0257/536101.
Publicat în Monitorul Oficial în data de 23.03.2015.
DOSARUL DE CONCURS va conţine în mod obligatoriu:
• formularul de înscriere , conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,
modificată;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari;
• copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste
vechimea în munca şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii
funcţiei publice;
• cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie
răspundere, cu 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).;
• adeverinţa care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu

• declaraţia pe propria raspundere sau adeverinţa care sa ateste ca nu a
desfaşurat activitaţi de poliţie politica.
Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de
către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
COMPARTIMENTUL AGRICOL
consilier, clasa I, grad profesional debutant - 2 posturi
CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la concurs sunt
prevăzute in
articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată (2).
Conditii specifice privind ocuparea postului de consilier, clasa I, grad
profesional debutant compartiment agricol
-

-

pregatirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea agronomie sau
horticultură;
vechimea minimă în specialitatea studiilor solicitate: - ani;

BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea posturilor vacante de consilier, clasa I, grad
profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol:
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici;
- Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară;
- Legea nr. 165/2013 privind privind masurile pentru finalizarea procesului de
restituire in natura sau prin echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului comunist din Romania;
- Ordonanța de urgență
nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată prin Legea nr.
86/2014;
- Legea nr. 17/2014 privind privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol;
- Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

COMPARTIMENTUL BUGET, IMPOZITE ȘI TAXE
Consilier, clasa I, grad profesional debutant - 1 post
CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la concurs sunt
prevăzute in
articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată (2).
Conditii specifice privind ocuparea postului de consilier, grad profesional
debutant:
- pregatirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice;
- vechimea minimă în specialitatea studiilor solicitate: - ani;

BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea posturilor vacante de consilier, clasa I, grad
profesional debutant din cadrul Compartimentului Buget, Impozite și Taxe:
-

Titlul IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea finanțelor publice 273/2006;
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu
modificările și completările ulterioare
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici
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