
 

                                         
                                                          R O M Â N I A               

                                                                        JUDEŢUL BRAŞOV 

           PRIMĂRIA  ORAŞULUI  GHIMBAV  
  Str. Lungă nr. 69, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55 

  www.primaria-ghimbav.ro,    E-mail: primariagh@artelecom.net 

 

 

ANUNŢ CONCURS 
 

 
Primăria Oraşului Ghimbav, cu sediul în Ghimbav, str. Lungă nr. 69, judeţul Braşov 

organizează în data de 23.02.2016, ora 10
00

- proba scrisă şi 25.02.2016  interviul, concurs 

pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: 

 1) Inspector, clasa I, gradul asistent la compartimentul impozite şi taxe 

Condiţii de participare:  

 -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice. 

  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an. 

 2) Inspector, clasa I, gradul profesional debutant la compartimentul achiziţii 

publice, integrare europeană şi autorizări 

Condiţii de participare:  

 -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice-drept şi/ 

sau în domeniul ştiinţelor economice. 

 3) Inspector , clasa I, gradul asistent la compartimentul registrul agricol 

Condiţii de participare:  

 -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice-drept şi 

/sau ştiinţelor administrative – administraţie publică şi/sau ştiinţe inginereşti – inginerie 

geodezică şi/ sau agronomie, şi/sau silvicultură. 

  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1an

  

 Pentru participarea la concurs în vederea ocupării acestor posturi candidaţii trebuie să 

îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare. 

 Pentru concursul de recrutare, dosarele vor cuprinde documentele prevăzute la art. 49 

din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008 şi se 

pot depune de candidaţi în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul 

Oficial, partea a III-a. 

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei sau la telefon 0268/258006. 
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BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul de recrutare ce se va organiza  

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de 

inspector, cls I, gr. debutant 

( compartimentul achiziţii publice, integrare europeană şi autorizări) 

 

 

1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 

2. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată; 

3. OUG nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, actualizată; 

4. HG nr. 925/2006- pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, actualizată; 

5. HG nr. 1.660 / 2006- pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, actualizată. 
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BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul de recrutare ce se va organiza  

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de 

inspector, cls I, gr. asistent 

( compartimentul impozite şi taxe) 

 

 

1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 

2. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată; 

3. Legea nr.227/2015  privind Codul Fiscal, actualizată- Titlul IX- Impozite şi taxe 

locale; 

4. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal –

Titlul IX –Impozite şi taxe locale. 

5. OG nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată. 

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală- Titlul VI şi VII, 

actualizată. 
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Pentru concursul de recrutare ce se va organiza  

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de 

inspector, cls I, gr. asistent 

( compartimentul registrul agricol) 

 

 

1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 

2. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată; 

3. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată şi actualizată 

4. Legea nr. 213/1998- privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare 

5. HG nr. 548/1999-  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor,  

6. HG nr. 841/1995-  privind procedurile de transmitere fără plată  şi de valorificare 

a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

7. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea nr. 407/2006 - vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

 
 

  

 

 

 

 

   


