
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA APROB,
COMUNA GAROAFA PRIMAR
PRIMĂRIA MAGHIARU GHEORGHE
NR. 5341/05.08.2014

ANUNȚ

In temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, r2, privind Statutul
functionarilor publici, cu modificarile și completarile ulterioare coroborate cu
prevederile art. 39 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, cu modificarile și completarile ulterioare

PRIMĂRIA COMUNEI GAROAFA, JUDEȚUL VRANCEA

Cu sediul in comuna Garoafa, Strada Principala Nr. 10
Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de
execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Garoafa, la Biroul Buget,
finanțe, impozite și taxe si executare silită, astfel:

Data desfășurării concursului
- Proba scrisă în data de 10.09.2014 , ora 10.00
- Interviul în data de 11.09.2014, ora 12.00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în perioada 18.08.2014 –
05.09.2014

Relații suplimentare la nr. de telefon 0237/263805
Persoana de contact :  Elena Raluca

SECRETAR
ELENA RALUCA



ROMANIA
JUDEȚUL VRANCEA Anexa 1 la anunțul nr.5341/05.08.2014
PRIMĂRIA

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

Consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Buget, finante ,
impozite și taxe și executare silită

- Candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute la art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,r2, cu
modificările și completările ulterioare

- Studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licentă
- Minim 5 ani de vechime

PRIMAR
MAGHIARU GHEORGHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA Anexa  2 la anuntul nr.5341/05.08.2014
COMUNA GAROAFA

BIBLIOGRAFIE
Pentru  concursul  de recrutare in vederea ocupării funcției publice de

execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Garoafa, județul Vrancea, la

Biroul Buget, finanțe, impozite și taxe și executare silită

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

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

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;
4. Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii , republicata;
5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
6. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
7. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si

completarile ulterioare

PRIMAR
MAGHIARU GHEORGHE



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA Anexa 3 la anuntul nr.5341/05.08.2014
COMUNA GAROAFA

Acte necesare inscrierii la concursul de recrutare pentru ocupare
Functiei publice de executie vacante  de consilier principal

1. Formularul de inscriere prevazut in Anexa nr. 3 a Hotararii Guvernului nr. 611/2008
2. Copia legalizata a actului de identitate
3. Copiile legalizate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor

specializari
4. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
5. Cazierul judiciar
6. 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

7. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati
de politie politica

8. Curriculum vitae
9. Copia legalizata a  certificatului de nastere
10. Copia livretului militar, daca este cazul

PRIMAR
MAGHIARU GHEORGHE


