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ANUNŢ

Având in vedere prevederile art.6 18, aIm. (3), aIm. (10) din Ordonanţa Urgenţă nr.
57 2019 privind Codul administrativ cu modificările ~i completările ulterioare coroborate cu
prevederile Hotărârmi Guvernului nr. 611 2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările
ulterioare, art. II din Legea nr. 203 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55 2020
privind uncle măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI

oigaiii’en’ă ÇotLcLIL~ de tec’i Lilale ~eLL(I LI ()CLLţ)~IItH IK»’LLIILLI vacait( aľeienL îiitwţiei L)LIl)IiCe (le
@kec uj ic con~ ii id J it Kilt c L’t~a 1 gi ad ~ o Le~ lot La I supe 1101 La (.‘01 u~’at I iii id IL ev idei tţ a ~ I
impunere persoane fizice şi juridice Serviciul Control fiscal - Direcţia economico
tinanciara din cadrul Aparatulw de specialitate al Primarului Municipiului Une~ti; Ia sediul
instiĹuţiei dill sirada Oiuz nr. 17, după cum urmează;

. proba scrisă în data de 15 noiembrie 2021, ora 10,00;

. proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei
scrise, doar aCei candidaţi care au obţinut minim 50 puncte Ia proba scrisă..

Poate ocupa o f~incţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
. are ee(açenia romana şi domiciliul in Romania;
. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
. are vârsta de niininiuni 18 ani îrnpliniţi;
. are capacitate deplină de exerciţiu;
. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie

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 prmn intermediul unităţilor specializate acreditate în
coitdiţiile legii,

. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea funcţiei publice;

. ~ndeplineşte condiţiile specific; conform tĘei postului, pentru ocuparea
funcţiei publice;

. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,



in&acţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals on a unei
infřacţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
iiincţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia
post~condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o fůncţie publică sau de a exercita
profesia on activitatea in executarea cáreia a sávärşit fäpta, prin hotärâre
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

. flu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentm motive disciplinare în ultimii 3 ani;

. nu a fost Iucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice de participare Ia concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante sunt cele prevăzute de fişa post, rcspectiv:

. Studii universitare do licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul: ~tiinţejuridice,.

. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării fbncţiei publice, aşa
cum prevede lcgca: minim 7 ani ;

. Cunoştinţe operare pe calculator dovedite pnin documente care să ateste
cLe~(iíie~í~a cutLi~’ete’LLÇe~íoi (ceĹt~flcaLĺdi[~LoLtLŮ)_ e~tt~se hi coiidiţiiIe~ te~gii, LLLVeL
mediu;

În vederea participării Ia concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

. curriculum vitae, modelul comun european;

. copia actului de identitate;

. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efecluarea unor specializăni şi perfecţionări;

. copia cuinetului de muiieă şi a adcvcrinţei clibeniLe de aiigajaLoi pcuĹt IL pcuoada

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postului/üincţiei sau pentru cxcrcitarea profesiei;

. copia adeveninţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mulL 6 luni anterior derulării concursului de căLre medicul de farnilie al
candidatului;

. cazierul judiciar;

. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
forrnułarul de înscriere, sau adeveninţa care să ateste lipsa calităţii de ĺucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.

*Cazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul
declarat admis Ia selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul



documentului pe tot parcursul desraşurării concursului,dar flu mal târziu de data şi ora organizärii
interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestá starea de sánătate conţine, în clar, numárul. data, nurnele emitentului şi
caliiaĹea acesLuia. în ľoiinalul siandaid sLabilil tie Miiiisleiul SăiiăĹăţii Publice.

~ Adeverinţele care ati irn alL formaĹ deeât eel prevăzut în H.G. nr.61 1/2008 cu rnodiflcările şi

completările ulterioare. trehuie să cuprindă elemente similare prevăzute în anexa nr.2D şi din care să
rezulte cel puţin următoarele inforrnaţii: funcţialfuncţiile ocupată/ocupate,nivelul studiilor solicitate
pentru ocuparea acesteialacestora,terneiul legal al desfĘurării activităţii,vechimea în muncă
acumulată, precum şi vechimea în specialitatea smdiilor.

Depunerea documentelor se face Ia Serviciul resurse umane, reIaţii cu publicul din
cadrul Primăriei Municipiului Oneşti într-un dosar plic, în perioada 11.10.2021-01.11.2021.
inclusiv , iar copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura generală a
Primăriei Municipiului Oneşti.

Următoareie formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs, în format letric sau pot Ii accesate pe pagina de internet a instituţiei www.onesti.ro

secţiunea Anunţ concurs: Formularul de înscriere la concurs, Curriculum vitae-model
european, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă dobândită după
data de () [ () [ 2 () 11, [‘ormu[ar dcc łaraţii

Bihliografía, tematica atribuţiile din §~a post şi relaţii suplimentare se pot ohţine la
sediul FL iLuäUei — Set V iciul Resutse ţuttaue, teiaţii cu iublK;LtI — eL.5, caLu 503, LLL dc Lele(bLL
0234/324243/216 sau pe site-ui instituţiei www.onesti.ro.

Persoane do contact: consilier Dochiţescu ManuelaJBoţu Vasilica, adrese de mail:ma
nuela.dochitescu@onesti.ro/vasilica.botu@onesti.ro

Bibliografin concursului do rcc.rutare:
1. Constituţia Românie, republicată:
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, cu
modificările şi compietările uIterioare:;
3. Ordonanţa (‘iuvernului nr. 137/2000 privind prcvctiirea 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. 227/2015 /privind Codul fiscal, actualizată;

6. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, cu modificările ~i compietările
ulterioare;
7. Legea rnr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modifkările ~i
coinpletările ullerioare..

Tematica concursului de recrutare:
1. Constituţia Românie, republicatăi;



2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, Partea a-Ill-a ~i Partea a-VI-a;

3. Ordonanţa Guvernulni nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
do discriminare, republicată, Cu modifîcările şi completările ulterionre;

4. Legea nr. 202/2002 privind egailtatea de şanse şi de tratament între femei şi bärbaţi,
republicaĹă,cu inodiĺkările şi complelările ulLerioare;

5. Legea nr. 227/2015 /privind Codul fiscal, actualizată Reglementări privind taxele ~i
impozitele locale, Titlul IX ;

6. Legea nr. 134/20 10 privind codul do proccdură civilă — Cartca a-Il-a;
7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ~i completările

ulterioare.: Titlul 111, cap. Il—cap VII, Titlul IV-VII.

ill. Atribuţiile POStUJUI1) :

3.1. Atribuţii specif ice:

3.1.1 asigură consultanţă şi asistenţăjuridică Directiei Economico-Financiare:

3.1.2 veriuică şi avizează din punct de vedere juridic documentele interne ale Directiei
Economico-financiare , contractele şi modelele de contract, acte adiţionale Ia acestea şi
once alte acte care ncccsită viză juridică, aplicarca vizci limitându-sc Ia aspcctclc strict
juridice din documentul respectiv, nu şi la elemente de natură economică, tebnică sau de alt
tip din documontul avizat:

3.1.3 — urmăreşte şi pune în aplicare legislaţia nou apărută , hotărârile consiliului local
Ş [ (1 is1 ~otiţi ile 1)1 ttt LtlLLtl Ui;

3.1.4 — redactează opinii juridice Cu privire la aspectele de legalitate ale documentelor
supuse avizarii şi oferă consultanţăjuridică în domeniul Directiei Economico-financiare:

3.1.5 — emite puncte de vedere privind interpretări juridice cu privire Ia textele de lege
din aria de competenţă a Directiei Economico-fmanciare;

3.1.6 - rezolvă cererile. petiţiile. reclamaţiile din aria dc competenţă a Directiei
Economico-financiare care îi sunt repartizate pe linie ierarhică;

3.1 .7 — îndcplinc.ştc once alte atribuţii date do către Pritnar, care, pľin natura br, sunt de
competenţa Directiei Economico-financiare;

3.1.8 - îndeplineşte. şi alte sarcini delegate prin dispoziţia primarului sau de conducätorii
ierarlnci, stabilite în liinilele competenţelor legale şi conform Legii consilierilor juridici ur.
514/2003;

3.1.9 - manifestă preocupare în perfecţionarea profesională a consilierilor
juridici/consilierilor prin studierea legislaţiei, a literaturii de specialitate, doctrinei şi
jurisprudenţei, participând la cursuri de perfecţionare în domenii care vizează activitatea
administraţiei publice locale, juridic, achiziţii publice, etc;

‘ ) Se stabilesc pe baza actMtăţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, in concordanţă cu specificul funcţiei pubhce

corespunzătoare postului.



3.1.10 - ţine evidenţa litigiilor, consemnând părţile litigante, obiectul litigiului, instanţele
judecătoreşti, termenele de judecată aferente şi hotărârile judecătoreşti date;

3.1.11 — rcprczintă autorităţile administrative ale ađmninistm’aţiei publice locale (Priinar,
Municipiul OncşLi şi Pmimămie) hi ielaţia cu autoiităţile public; cu omice alic auloiilăţi
publice locale sau cenirale, precum şi cu once persoană juridică sau ĺizică, română sau
străină;

3.1.12 - formulează întâmpinări, note de şedinţă şi coneluzii sense, pentru o bună apărare
a autorităţilor administraţiei publice locale (Primar, Municipiul Oneşti şi Primănie) pe care
le reprezintă;

3.1.13 solicită informaţiile necesare de la compartimentele din cadrul Primăniei
municipiului Oneşti în vederea pnegătinii apărănilor din dosarele aflate pe nolul instanţelor;

3.1.1 ‘1 solicită de la compartimentele de specialitate puncte de vedene şi, pe baza
acestora, formulează objective de expertiză şi, după caz, obiecţiuni la rapoartele de
expertiză pentru dosarele aflate pe rolul instanţelorjudeeătoreşti;

3.1.15 solicită de Ia compartimentele de specialitate punctele de vedere şi formulează
nňspunsuni la intcnogatorii, în baza răspunsunilor primitc;

3 1 16 promovează creri de interve.nţii ~i cereni rceonvcnţionale în dosarele aflate pe
rolul instanţdor de judecată şi in care autonităţile administraţiei publice locale (Primar,
Municipiul Oneşti şi Primănie) au un interes;

3.1.17 exencită, pe baza punctelor de vedene de specialitate a compartirnentelor de resort,
căile ordinare şi extraordjnare de atac împotniva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile;

3.1.18 administrează toate probele din dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată,
sens în care solicită compartimentelor de specialitate punerea la dispoziţie a tuturor datelor,
actelor şi documentelor necesare;

3.1.19 întoctne’şte declaraţii de cre.anţă şi íbrmulează contestaţii în procedura de íälirnent
pe baza ümndamentănji şi la solicitarea Direcţiei Economico-Financiare;

3.1.20 întocmeşte dosarul propriu al flecărui litigiu, ataşând în acest sens toate actele şi
documentele ce ţin de litigiul respectiv şi asigură arhivarea acestuia;

3.1.21 emite puncte de vedere privind interpretäni junidice cu pnivire la textele de lege
indicate de Directia Economico-Financiara.

3.1.22 îndeplineşte procedura de afişare a publicaţiilor de vânzare, a citaţiilor şi
hotărârilor emise de către instanţele de judecată civile şi penale şi a citaţiilor emise de către
secţiile de poliţie;

3.1.23 întocmeşte rapoarte de necesitate, note interne pentru domennle de competenţă
ale Directiei ec. financiare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor şi a proiectelor de
hotărâni, când este cazul;



3.1.24 efectuează deplasări în interesul serviciului la instanţele de judecată şi instituţiile
cii care colaborează;

3.1 .25 soluţiotiarea în Leľt[ŁeIL a con~esLaţiiIor ittiroduse pe cale adInit[isĹralivă îirtpoĹriva

acleloi adminislialiv-ĺîscale de către versoatie ĺhice şi persoanejuridice;

3.1.26 reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată Ia toate gradele
de jurisdicţie prin asigurarea reprezentării in faţa instanţelor de judecată ca urmare a
cererilor de chemare in judecată promovate în instanţă, de către contribuabili persoane
fizice şi persoane juridice împotriva actelor administrativ fiscale.

3.1 .27 promovarea in instanţă a acţiunilor privind înlocuirea amenzilor contrave’nţionale
cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unor activităţi in folosul comunităţii

3.1.28 -analiza si semnarea documentelor Directiei ec. financiare din punct de vedere
juridic.

3.1.29 participa din partea institutiei la Adunarile creditorilor in baza convocarilor
primite de la lichidatori , pentru contribuabilii aflati in stare de faliment/insolventa.

3.2. Atribuţii şi responsabilităţi in domeniul sistemului de control managerial intern:

~.Ż..L. Eldlxreazä procedurl douurnenI~iW, ~n roordonarea ( omklel (IC monUorlnire av~nd I~i b~IZ~

obligatoriu structura minimală prevăzută Tn Procedura docurnentată;
3.2.2. ldentifiră şi evaltiează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor a nivelul
compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri;
3.2.3. Întocme~te situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii realizării unui
proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor ~i elaborării Registrului riscurilor;
3.2.4. Răspunde Ia nivelul compartimentului de procesul de actualizare a obiectivelor generale şi
specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de
monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemulul de monitorizare şi de
raportare, respectlv Informare cätre conducätorul entitäţll publice.
3.2.5 Asigur~, Pari.iciţiă şi Räspunde penLru elaborarea/acluallzarea documenlelor Sislemulul de
Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu legislatia specifică, în vigoare, potrivit
responsabilităţilor stabilite prin Dispoziţia de constituire ~i Regulamentul de Organizare ~i
Funcţlonarea al ComIslel de Monltorlzare (CM), coordonare ~l îndrumare metodologlcä
responsabilă cu implemcntarea ~i dezvoltarea SCIM Ia nivelul Primăriei Municipiului Qne~ti

3.3. Atribuţii ~i responsabilităţi în domeniul managementului calităţii ~i mediului

3.3.1. Să cunoscă şi să respecte cerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005;
3.3.2. Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în documentaţia

sistemului de management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze pentru îmbunătăţirea
continuă a funcţionării acestui sistem.

3.3.3. Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte mijloace de
producţie;



3.3.4. Să conştientizeze importanţa conformitMii Cu politica în domeniul calităţii şi mediułui Şi Cu
cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu, Cerinţele legale, de
reglementare şi a altor părţi interesate;

3.3.5. Să acţioneze intr-un mod responsabil faţä de mediu şi sänâtatea ~i securitatea
ocu paţio n a

3.3.6. Să reduc~ impactul nogativ asupra modiului al activităţilor roalizate;
3.3.7. Să asigure un consum redus ~i previne risipa de materii prime, materiale, resurse naturale

~i energie;
3.3.8. Să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materiaielor;
3.3.9. Să reducă impactul activităţilor ~i operaţiilor asupra florei, faunei, reliefului, esteticii şi

veci năţăţi I or;
3.3.10. S~ fad propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.3.11. Să prevină apariţia incidentelor/accidentelor si intervine în situaţii de urgenţă pentru

limitarea ~i remedierea efectelor asupra mediului ~i sănătăţii ~i securităţii ocupaţionale;
3.3.12 Să separe deseurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

3.4. Atribuţii ~i responsabilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă

3.4.1. Să î~i însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca specifice postului său;

3.4.2. S~ comunico medial şoíLIIui iorarhic superior şi Iucr~toruIui dosomnat once ~Ituaţle do
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru secunitatea şi
ç~jnătatea personaluliii instituţiei, prenim şi once deficienţ~i a ~i~temeIor de protecţie.


