
ANUNT 
 
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza 
excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria comunei Mitocu 
Dragomirnei organizează  concursul de recrutare în funcția publică de execuție de 
referent, clasa III, grad profesional asistent, compartimentul impozite și taxe 
locale și aparatul de specialitate al primarului. 

1. Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână 
2. Proba scrisă se va desfășura în data de 15.11.2021 ora 10.00, camera 207, 

sediul Primăriei Comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava  
3. Condiții de participare:  
A. CONDITII GENERALE 
a) are cetățenia română și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție 
publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de 
specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în 
condițiile legii; 

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcției publice; 

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea 
funcției publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, 
infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia 
post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, în condițiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile 
prevăzute de legislația specifică. 

B. CONDIȚII SPECIFICE  
- studii liceale , respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; 



- vechime în specialitatea necesară exercitării funcției publice : minim 1 (un) an. 
4. - Data publicării anunțului: 14.10.2021. 

- PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CONCURS: 14.10.2021 – 
02.11.2021. 

     - Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Mitocu Dragomirnei – sat 
Mitocu Dragomirnei, str. Anastasie Crimca nr.54, comuna Mitocu Dragomirnei, 
județul Suceava, camera 206.  
     - Persoana de contact : Joger Mina, secretar general al comunei Mitocu 
Dragomirnei.  

5.  Bibliografia și tematica:  
 
A. Bibliografie  
 1. Constituţia României, republicată; 
2.Titlul I şi II ale părţii 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. Titlul IX – ”Impozite si taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările si completările ulterioare; 
7. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Titlul IV înregistrarea 
fiscală, Titlul V – Stabilirea creanțelor fiscale, Titlul VII – Colectarea creanțelor 
fiscale) 
8. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.227/2015, cu modificările si completările ulterioare; 
9. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si 
completările ulterioare;  
 
B. Tematică: 
1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare (Titlul IX) 
2. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Titlul IV, Titlul V, titlul 
VII) 
3. Constituția României  - (Titlul I – principiile generale, Titlul II -  Drepturile, 
libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Titlul III-Cap.5 – Administrația publică și 
Titlul IV – economia și finanțele publice) 
4. Reglementări privind Codul administrativ (O.U.G. nr.57/2019- Titlul I și II din 
Partea a VI-a) 
5. Principii şi definiţii privind prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare ( 
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000) 
a. Principiul egalităţii între cetăţeni (art.1, paragraful 2) 
b. Comportamente care atrag răspunderea contravenţională (art. 2, paragraful 4) 
c. Definirea hărţuirii (art.2, paragraful 5) 
d. Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane şi care 
constituie contravenţie ( art.7) 
6. Măsuri privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi ( Legea 202/2002) 



a. Principiile prin care se realizează egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi (art.3) 
b. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 
(art.7-13) 
 

CONȚINUTULDOSARULUI DE CONCURS 
 

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu următoarele 
documente:  
 
a) formularul de înscriere anexat la prezentul anunț (sau se poate obține de la 
sediul Primăriei Comunei Mitocu Dragomirnei, etaj I,secretar general); 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări și perfecționări; 

e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori 
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația 
în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu 
diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 
153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare;  

f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor 
solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;  

g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului; 

h) cazierul judiciar; 

i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 
formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația 
specifică.  

-  Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în 
anexa nr. 2D. din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici - Guvernul 
României, cu modificările și completările ulterioare 
 - Adeverințele care au un alt format decât cel din anexa 2D trebuie să cuprindă 
elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin 
următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării 
activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea 
studiilor. 

https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727535&d=2021-07-26#p-45727535
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210543839&d=2021-07-26#p-210543839
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210620502&d=2021-07-26#p-210620502
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210620502&d=2021-07-26#p-210620502


- Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al 
ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de 
adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de 
copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

-  Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum și copia certificatului de 
încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii 
legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

-  Cazierul judiciar  poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În 
acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat 
expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau 
instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu 
de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului 
administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea 
la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică 
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii 
aprobate la nivel instituțional. 
 

Atribuțiile postului, conform fișei postului:  

1. realizarea în mod unitar a strategiei şi programului Primăriei comunei Mitocu Dragomirnei 

în domeniul finanţelor publice locale şi aplicarea politicii fiscale a statului şi a comunei 

Mitocu Dragomirnei; 

2. asigurarea  constatării şi verificării materiei impozabile, impunerii tuturor contribuabililor, 

persoane fizice şi juridice, încasării veniturilor bugetare şi a fondurilor extrabugetare de la 

populaţie, acţionarea prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale şi 

organizarea evidenţei sintetice şi analitice pe categorii de venituri; 

3. colaborarea cu principalele organe ale administraţiei de stat pentru aducerea la îndeplinire 

a atribuţiilor ce-i revin prin lege, precum şi pentru combaterea evaziunii fiscale; 

4. întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a rapoartelor de specialitate in vederea 

iniţierii proiectelor de hotăriri privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, a dărilor de 

seamă, situaţiilor statistice, informărilor şi rapoartelor cu privire la aşezarea impunerilor, 

execuţiei de casă a bugetului local, a fondurilor pe care le gestionează potrivit legii, precum şi 

a rezultatelor verificărilor pe linie fiscală a persoanelor fizice şi a agenţilor economici; 

 5. aşezarea impozitelor şi taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima 

veniturile fiscale ale bugetului local; 

 6. gestionarea poziţiilor la impozitele pe clădiri, teren şi mijloace auto; 

 7. supravegherea modului în care contribuabilii îşi respectă obligaţiile pe care le au faţă de 

bugetul local, în ceea ce priveşte calcularea, declararea şi virarea impozitelor şi taxelor locale 

în termen şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local; 

 8. organizarea de acţiuni de verificare a declaraţiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice, 

în sensul depistării neconcordanţelor existente între declaraţiile făcute şi situaţia din teren a 

materiei impozabile de orice natură (teren, ocupare domeniu public), nedeclarate; 

 9. verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru 

identificarea bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor în valorile impozabile declarate; 

stabilirea diferenţelor între valorile declarate şi cele faptice acolo unde este cazul, urmărindu-

se şi modul de aplicare a procentelor de impozitare la clădirile nereevaluate; 



10. organizarea de acţiuni tematice privind ocuparea domeniului public; identificarea în teren 

a bunurilor impozabile (precum bunuri care ocupă domeniul public) pentru care nu s-au 

achitat şi taxele cuvenite, în vederea taxării; 

11. eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse operaţiuni pe care 

aceştia le efectuează; 

12. gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din comuna Mitocu 

Dragomirnei, atât persoane fizice cât şi persoane juridice; 

13. efectuarea evidenţei fiscale a veniturilor; efectuarea încasărilor în numerar de la 

contribuabili reprezentând impozite şi taxe locale; 

14. efectuarea descărcării rolurilor contribuabililor care au efectuat plăţi prin trezorerie; 

15. întocmirea situaţiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele şi taxele 

locale ; 

16. întocmirea referatelor de restituire şi compensare la solicitarea persoanelor fizice şi 

juridice.; 

17. colaborarea cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru care întocmeşte trimestrial 

situaţia veniturilor neîncasate la bugetul local de către marii contribuabili; 

18. întocmirea zilnică a jurnalului de casă cu privire la încasările zilnice, predarea 

numerarului încasat la sfărşitul zilei de lucru casieriei centrale urmând a fi depuse zilnic la 

Trezorerie; emiterea zilnic, a borderourilor de încasări pe tipuri de impozite; 

19. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliţie sau a 

Registrului Comerţului, ori a instanţelor; 

20. efectuarea situaţiilor centralizatoare lunare, cu evidenţa încasărilor rezultate din 

executarea silită; întocmirea situaţiilor centralizatoare analitice privind societăţile, respectiv 

sumele rămase de recuperat; 

21. evidenţa şi incasarea amenzilor de circulaţie, etc; 

22. aplicarea procedurilor executării silite prevazută de actele normative în vigoare pentru 

recuperarea debitelor restante de la persoane fizice sau juridice, prin: somaţii emise, trecerea 

amenzilor pe codurile unice ale debitorilor, popriri în bănci sau pe salarii; 

23. efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor; 

24. arhivarea documentelor produse la nivelul compartimentului şi predarea lor saptamanal 

funcţionarului responsabil cu arhiva centralizată a instituţiei , pe bază de document 

justificativ ; 

25. informează ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din 

sfera sa de activitate şi propune măsurile ce se impun ; 

26. asigură identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficienţelor de gestionare a   

activităţii instituţiei şi ia măsurile cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers al 

activităţii instituţiei ;  

27. intocmeste proiectele de acte normative locale care privesc activitatea de impozitate si 

taxe locale 

28. orice alte atributii delegate scris sau verbal de catre : primar, secretar, contabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	-  Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D. din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici - Guvernul României, ...

