PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIȘULUI, JUDEȚUL COVASNA
anunță:

În conformitate cu prevederile art. 19 din H.G.R. nr 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Valea Crișului
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:
- referent, grad profesional asistent – Compartiment financiar-contabil,
impozite și taxe – 1 post,
- referent, grad profesional superior – Compartiment agricol și cadastru agricol
– 1 post
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Valea Crișului, județul
Covasna, la data de 12 mai 2017, ora 10.00 – proba scrisă și la data de 16 mai
2017, ora 10,00 – interviul.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; precum și condițiile de studii și de vechime, după cum
urmează:
1. referent, grad profesional asistent – Compartiment financiar-contabil,
impozite și taxe
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
– vechime în specialitatea studiilor - minim 6 luni
2. referent, grad profesional superior – Compartiment agricol și cadastru
agricol
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
– vechime în specialitatea studiilor - minim 9 ani
Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008:

copia actului de identitate;

formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;

copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

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).

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;


declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele 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.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Valea
Crișului, str Principală nr 136, județ Covasna, respectiv până la data de 2 mai 2017.
Bibliografia:
Referent, grad profesional asistent – Compartiment financiarcontabil, impozite și taxe:

Constituția României;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată – Titlul VII
– Colectarea creanțelor fiscale (art 152-267)
Referent, grad profesional superior – Compartiment agricol și cadastru
agricol
 Constituția României;
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 Legea nr 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată –
-Proprietatea privată – Dispoziții generale (art 555-562)
-Cartea funciară – Înscrierea drepturilor tabulare (art 885-901)
-Dispoziții referitoare la moștenire în general – Dispoziții generale (art 953-956) ,
Certificatul de moștenitor (art 1132-1134)
-Reguli particulare în materia arendării (art 1836-1850)
 Ordonanța Guvernului nr 28/2008 privind registrul agricol, actualizată
 Ordinul MADR nr 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Formularul de înscriere și relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei
comunei Valea Crișului și la numărul de telefon 0267/374541.
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