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Nr.6346 din 06.07.2022   

                                                         ANUNT 
privind organizarea concursului de recrutare in vederea ocupării funcției publice de  

execuție vacantă de Consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Baia, județul  Suceava 

 
              PRIMARIA COMUNEI BAIA  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
functiei publice de executie de Consilier clasa I, grad profesional asistent in cadrul 
Compartimentului  financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale ,în data de 
09.08.2022 ,ora 10.00 proba scrisă la sediul Primariei comunei Baia , judetul Suceava. 
Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul Primăriei comunei Baia,din satul 

Baia, comuna Baia, strada Nicolae Stoleru nr. 2, iudețul Suceava, în termen de 20 zile de la 
data publicării anunțului,  in perioada  07 - 26 Iulie 2022 si va conține in mod obligatoriu 
următoarele documente : 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G 611/2008, cu modificările si 
completările ulterioare ; 
b) curriculum vitae, modelul comun european ; 
c) copia actului de identitate : 
d.copii ale diplomelor de studii: 
e) copia carnetului de muncă și a adeverinței  eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 
care  să ateste vechimea in muncă și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
funcției ( model orientativ - anexa 2D la H.G. nr.611/2008. cu modificările si completările 
ulterioare)  
f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
Iuni  anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului: 
g) cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. cu obligația 
de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării 
concursului. dar nu mai târziu de data si ora organizării interviului, sub sancțiunea neemjterii 
actului administrativ de numire) ; 
h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 
de înscriere, sau adeverința care sa ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau 
colaborator al acesteia, în  condițiile prevăzute de legislația specifică. 
Candidatii trebuie sa îndeplineasca următoarele condiții de participare! 

-  candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile generale prevazute de art.465 alin.(1) din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul administlativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- studii universitare de licență absolvite  cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul 
Stiintelor  economice,  administrative ; 
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice : minim 1 an  ; 
Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi,40 ore/saptămână ; 
Date contact pentru primirea dosarelor de concurs : adresa de corespondență Primăria 
Comunei Baia. județul Suceava cu sediul in comuna Baia, localitatea Baia, str. Nicolae 
Stoleru nr.2, judetul  Suceava, tel 0230-572504. e-mail  primaria.baia @gmail.com, persoana 
de contact : consilier principal  Florea Andreea. 
 
 PRIMAR ,                                                  

 Dr. Maria  TOMESCU                                               
                                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                                                                                   

                                                                                     jr.  Rodica COCEAN 
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modificările și  completările ulterioare, 
3 . Ordonanța Guvernului  nr.137 /2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată cu  modificările  si 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 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările 

ulterioare, 

6.  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Titlul IX- Impozite și taxe locale 

7. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015  Titlul IX- Impozite și taxe locale, 

8. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare 

9. Regulamentul operațiunilor de casă aprobat prin Decretul nr.209/1976  

10.Ordinul MFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

 

Nota : candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie 
Inclusiv  republicările, modificările si completările acestora. 
 

 
TEMATICA 

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcliei publice de executie yacante de 
consilier clasa l, gradul profesional asistent în cadruI Compartimentutui 

financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale djn cadrul aparatului de 
specialitate aI primaruluj comunei Bai ,judetul 

Suceava din data de  

 
  
1. Constituția României, republicată Titlul ll  Drepturile, libertățile și  îndatoririle fundamentale, 

Titlul lll - Autoritățile publice; 
2. 0.U.G. nr. .57 /2019 privind  Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare 

Partea a IIl-a- Administraţia publică locală, - Partea a Vl-a - Statutul funcţionarilor publici, 
prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului 
plătit din fonduri publice - Titlul l, Titlul ll ; 
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările și comptetările ulterioare - Capitolul I - Principij și Definiții și  Capitolul ll - 
Dispozitii speciale; 



4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările si completările ulterioare - Capitolul  Il "Egalitatea de șanse și de 
tratament intre femei și bărbați în domeniul muncii și Capitolul  lV- Egalitatea de șanse intre 
femei și bărbați in ceea ce privește participarea la Iuarea deciziei; 
5. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările 

ulterioare, -  Titlul V   - Stabilirea creanţelor fiscale -  Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale 
6.  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Titlul IX- Impozite și taxe locale 
7. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015  Titlul IX- Impozite și taxe locale, 

8. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare 

9. Regulamentul operațiunilor de casă aprobat prin Decretul nr.209/1976  

10.Ordinul MFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


