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ANUNŢ 

 

Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea 

concursului de recrutarepotrivit dispoziţiilor art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacantedin 

cadrul Biroului evidență contabilă, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită – 

Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare 

silită de: 

 

● inspector clasa I grad profesionalasistent - 1 post – perioadă nedeterminată, normă 

întreagă; 

● inspector clasa I grad profesional superior  - 1 post – perioadă nedeterminată, 

normă întreagă. 

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

-selecția dosarelor 

-proba scrisă 

-interviul. 

 

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.465 din OUG nr.57/ 

2019 privind Codul administrativ. 

 

Condiții specifice de ocupare a posturilor: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul 

din următoarele domenii ale științelor sociale: științe economice sau științe juridice. 

 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice:  

-  minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea 

funcției publice de grad profesional asistent; 

- minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea 

funcției publice de grad profesional superior. 

Vechimeaînmuncăşi/sauînspecialitateastudiilordobânditădupă data de 01.01.2011 va fi 

atestatăprinadeverinţe care vor urmari respectarea modelului prevazut în anexa nr. 2D la HG 

nr.611/ 2018. 

 

 

 Concursul se vadesfășura la sediul Direcţiei Taxe și Impozite din str. Cuejdi nr.1B, 

clădirea Mall Forum Center et.III, în data de 23.11.2020 ora 10, proba scrisă. Data și ora 

susținerii interviului se afișeazăodată cu rezultateleprobeiscrise. 

 Învedereaparticipării la concurs, candidaţii pot depunedosarul de concurs la 

sediulDirecțieiTaxeșiImpozite,întermen de 20 de zile de la data publicăriiprezentuluianunț, 

dosarce vaconţineîn mod obligatoriudocumenteleprevăzute la art.49 din HG nr.611/ 2008, cu 

modificărileulterioare.             
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 Bibliografia stabilita pentru concurs este: 

 

Pentru funcția publică de inspector grad profesional asistent 

 

 Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Partea a III-

a Titlul V cap.VIII (art.195 – 200)  și Partea a VI-a  Statutul funcţionarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 

personalului plătit din fonduri publice ( art.365 – 537); 

 Constituția României; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlu VII Colectarea creanțelor 

fiscale Capitolele VIII – XI; 

 OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenționale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Pentru funcția publică de inspector grad profesional superior 

 

 Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Partea a III-

a Titlul V cap.VIII (art.195 – 200)  și Partea a VI-a  Statutul funcţionarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 

personalului plătit din fonduri publice ( art.365 – 537); 

 Constituția României; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlu VII Colectarea creanțelor 

fiscale Capitolele I – II și CapitoleleVII - XI; 

 Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal -Titlu IX, Capitolele II-IV. 

 

Relaţiisuplimentare se pot obţine la sediul Direcției Taxe și Impozite, telefon 0233 

213 884, fax 0233 213 894 - Alina Popescu –inspector superior, CompartimentJuridic, 

ResurseUmane, e-mail: alina.popescu@primariapn.ro 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CLAUDIA GRIGORICĂ 
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