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Nr. 10990/20.08.2021    

 

A N U N Ţ 
 

Având în vedere prevederile art. 480 si ale art. 481 din O.U.G. privind Codul Administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare, 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. 

 In baza art. 144 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, modificata şi completata, coroborat cu 

prevederile art. 618 alin. (23) din O.U.G. privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

Cu respectarea prevederilor Ordinului ANFP nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici; 

 

 Primaria orasului Stefanesti, judetul Botosani, organizează examen de promovare în clasă 

pentru functionarii publici de execuţie din cadrul - Biroului Taxe și Impozite -  compartiment Incasare 

si executare silita – in data de – 03.09.2021, ora 10.00, sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. 

Ştefan Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti – proba scrisa. 

 

Condiţii generale: 

- condiţiile generale prevăzute în art. 481 din O.U.G. privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării 

anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă în condiţiile art. 618 alin. (23) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi conţine în 

mod obligatoriu:  

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 

b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un 

domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice; 

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a 

funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.  

 

SUSŢINEREA CONCURSULUI: 

Concursul de recrutare se va desfășura la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan 

Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti, după cum urmează:  

1. Depunerea dosarelor de concurs: in perioada: 20-24 august 2021,  zilnic, de luni pana 

vineri, in intervalul orar 10.00-14.00 - la sediul Primăriei Ştefăneşti situat in str. Stefan 
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Luchian nr. 4 Persoana de contact: Niță Irina-Adriana, Consilier II, Responsabil Resurse 

umane. 

2. Selecţia dosarelor de înscriere – 25.08.2021; 

3. Proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări, se va desfășura în 03.09.2021, ora 

10.00; 
4. Interviul se va sustine  in data de 03.09.2021. 

Punctaje: 

Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte. 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. 

Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte şi se obţine 

prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probele prevăzute. 

 

   

Bibliografie: 

1. Constituţia României, republicată,  

2. Titlurile I si II din Partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

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

cu modificările şi completările ulterioare.  

5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

6. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozite si taxe locale, actualizat. 

8. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;  

9. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă: CARTEA a V-a Despre executarea 

silită, Cartea a VI-a Proceduri speciale, Titlul XI Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără 

drept.   

 

            PRIMAR,                 

     Buțura Florin        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


