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                                                  ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

PRIMARIA COMUNEI SELARU 

Tel/Fax: 0245723024/0245723371 
cod fiscal 4532515 

Email: primaria.selarudb@gmail.com 
 

ANUN軍  
DE RECRUTARE FUNC軍IONARI PUBLICI 

 
 Comunaă訓elaru,ăcu sediul în sată訓elaruănr.ă162,ăjude郡ulăDâmbovi郡a,ăTel/Fax:ă
0245723024/0245723371, Email: primaria.selarudb@gmail.com în conformitate cu OUG 57/2019 
privind codul administrativ si HG 611/2008 pentru aprobareaănormelorăprivindăorganizareaăşiă
dezvoltareaăcariereiăfuncYionariăpublici,ăcuămodificarileăsiăcompletarileăulterioare, organizeaz< concurs 
de recrutare pentru ocuparea  func郡iilor   publice deăexecu郡ieă vacante de : 
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant la  Compartimentulăachizi郡ii; 
- Referent, clasa III, grad profesional debutant  la  Compartimentul impoziteă群iătaxe. 

Celeădou<ăposturi pentruăcareăseăorganizeaz<ăconcurs,ăsuntăposturi cuădurat<ănormal<ăaătimpuluiădeă
munc<. Durataănormal<ăaătimpuluiădeămunc<ăesteădeă8ăore/zi,ă40ăore/s<pt<mân<; 

        Concursulăseăvaădesf<群ura la sediul Primariei Comunei Selaru, în Comunaă訓elaru,ăsată訓elaruănr.ă
162,ăjude郡ulăDâmbovi郡a;ăăProbaăscris<ăseăvaădesf<群ura în data de 10.08.2022, ora 10,oo; 
Condi郡iiădeăparticipare, 

Conditii generale deăocupareăaăfunc郡iilorăpublice, cele prevazute de art. 465 alin.(1)  din 
dinăOrdonan郡aădeăUrgen郡<ăaăGuvernuluiănr.ă57/2019ăprivindăCodul administrativ, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

Condi郡ii specifice postului: 
           Pentruăfunc郡iaăpublic< deă„ăConsilier,ăclasaăI,ăgradăprofesionalădebutantălaăă
Compartimentulăachizi郡iiă”:  

- StudiiăuniversitareădeălicenY<ăabsolviteăcuădiplom<ădeălicentaăsauăechivalenta; 
- F<r<ăvechime; 

            Pentruăfunc郡iaăpublic< deă„ăReferent,ăclasaăIII, grad profesional debutant  la  
Compartimentul impoziteă群iătaxe”: 

-  Studii liceale,  respectiv studii medii liceale, finalizate cuădiplom< de bacalaureat; 
- F<r<ăvechime; 
Probele stabilite pentruăconcursăsunt:ăprobaăscris<ă群i interviul; 
Concursul seăvaădesf<群ura astfel: 
-  publicarea concursului- 07.07.2022; 
-  depunerea dosarelor în perioada 07.07.2022 - 26.07.2022, ora 15.00; 
-  selec郡iaădosarelorăparticipan郡ilor la concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

data expirarii termenului de depunere a dosarelor, la sediul Primariei comuneiă訓elaru; 
          -  Proba scris<: 10 august 2022 ora 1000, la sediul Primariei comuneiă訓elaru; 
          -  Interviul: 16  august 2022 ora 1000, la sediul Primariei comuneiă訓elaru; 
 

         Dosareleăprivindăconcursulăseădepunădeăc<treăcandidaYi,ăpân<ălaădataădeă26.07.2022, orele 
1500 seă primescă laă adresaă ă Comunaă 訓elaru,ă sată 訓elaruă nr.ă 162,ă jude郡ulă Dâmbovi郡a,ă Tel/Fax:ă
0245723024/0245723371, Email: primaria.selarudb@gmail.com,ăpersoan<ădeăcontact: Luca Gabriel – 
referent superior  la Compartimentulă ă Resurseă Umaneă 群iă Rela郡iiă Publice şiă voră conYineă urm<toareleă
documente:  

a)formularul de inscriere 
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b)curriculum vitae, modelul comun european; 
c)copia actului de identitate; 
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 

specializari si perfectionari; 
e)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa 

ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau 
pentru exercitarea profesiei; 

f)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului; 

g)cazierul judiciar; 
h)declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de 

inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, 
in conditiile prevazute de legislatia specifica 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si 
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al Ministrului Sanatatii. Pentru candidatii cu 
dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie 
insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii. 

  
 
          Bibliografia / tematica:    

-      Pentru func郡ia publică de „ Consilier, clasa I, grad profesional  
debutant la  Compartimentul achizi郡ii” 
1.ăăConstituYiaăRomâniei,ărepublicat<; 
2.  Partea a III –aă群iăparteaăaăV-aăprecumă群iătitlulăIăşiăIIăaleăp<rYiiăaăVI-aădinăOrdonanYaădeăurgenY<ăaă
Guvernuluiănr.ă57/2019,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare; 
3.ăăOrdonanYaăGuvernuluiănr.ă137/2000ăprivindăprevenireaăşiăsancYionareaătuturorăformelorădeă
discriminare,ărepublicat<,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare; 
4.ăăLegeaănr.ă202/2002ăprivindăegalitateaădeăşanseăşiădeătratamentăîntreăfemeiăşiăb<rbaYi,ărepublicat<,ăcuă
modific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare; 
5.ăăLegeaănr.ă544/2001ăprivindăliberulăaccesălaăinformaYiileădeăinteresăpublic,ăcuămodific<rileăşiă
complet<rileăulterioare; 
6.  H.G. nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, 
privindăliberulăaccesălaăinformaYiileădeăinteresăpublic; 
7.ăăOrdonanYaănr.ă27/2002ăprivindăreglementareaăactivit<YiiădeăsoluYionareăaăpetiYiilor; 
8.ăăHot<râreaănr.ă781/2002ăprivindăprotecYiaăinformaYiilorăsecreteădeăserviciu; 
9.ăăLegeaănr.ă182/2002ăprivindăprotecYiaăinformaYiilorăclasificate; 
10.ăăOrdonanYaănr.ă2/2001ăprivindăregimulăjuridicăalăcontravenYiilor,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileă
ulterioare; 
11.ăăLegeaănr.ă98/2016ăprivindăachiziYiileăpublice,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare; 
12.ăăHot<râreaănr.ă395/2016ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăaăprevederiloră
referitoare la atribuirea contractuluiădeăachiziYieăpublic</acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziYiileăpublice; 
13.ăăLegeaănr.ă101/2016ăprivindăremediileăşiăc<ileădeăatacăînămaterieădeăatribuireăaăcontractelorădeă
achiziYieăpublic<,ăaăcontractelorăsectorialeăşiăaăcontractelorădeăconcesiuneădeălucr<riăşiăconcesiuneădeă
servicii,ăprecumăşiăpentruăorganizareaăşiăfuncYionareaăConsiliuluiăNaYionalădeăSoluYionareăaă
ContestaYiilor; 
     -       Pentru func郡ia publică de „ Referent, clasa III, grad profesional debutant  la  
Compartimentul impozite 群i taxe”: 
 

1.ăConstituYiaăRomâniei,ărepublicat<; 
2. Partea a III –aă群iăparteaăaăV-aăprecumă群iătitlulăIăşiăIIăaleăp<rYiiăaăVI-aădinăOrdonanYaădeăurgenY<ăaă
Guvernuluiănr.ă57/2019,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
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3.ăOrdonanYaăGuvernului nr.ă137/2000ăprivindăprevenireaăşiăsancYionareaătuturorăformelorădeă
discriminare,ărepublicat<,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare 
4.ăLegeaănr.ă202/2002ăprivindăegalitateaădeăşanseăşiădeătratamentăîntreăfemeiăşiăb<rbaYi,ărepublicat<,ăcuă
modific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare. 
5.ăLegeaănr.ă544/2001ăprivindăliberulăaccesălaăinformaYiileădeăinteresăpublic,ăcuămodific<rileăşiă
complet<rileăulterioare; 
6. H.G. nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, 
privind liberulăaccesălaăinformaYiileădeăinteresăpublic; 
7.ăăLegeaănr.ă227/2015ăprivindăCodulăfiscal,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioareă- Titlul IX; 
8.  H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioareă- Titlul IX; 
9.ăLegeaănr.ă207/2015ăprivindăCodulădeăprocedur<ăfiscal<,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioareă– în 
integralitate; 
10.ăO.G.ănr.ă2/2001ăprivindăregimulăjuridicăalăcontravenYiilor,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare; 
11.ăLegeaănr.ă203/2018ăprivindăm<suriădeăeficientizareăaăachit<riiăamenzilorăcontravenYionale,ăcuă
modific<rileăşiăcomplet<rileăulterioareă– în integralitate; 
12. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea 
inventarierii privind elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 
 
CandidaYiiăvorăaveaăînăvedereălaăstudiereaăactelorănormativeădinăbibliografieăinclusivărepublic<rile,ă
modific<rileăşiăcomplet<rile acestora. 
 
Atributiile  postului de executie vacant de consilier, clasa I, grad profesional debutant-  
Compartimentul achizi郡ii: 

1. Întocmireşteăprogramulăăanualădeăachizitiiăpubliceăpeăbazaăpropunerilorăfacuteădeăcatreăprimară群iă
contabil.  

2. Asigura, întocmeşteăăsiăraspundeădeăorganizareaăsiădesfasurareaăprocedurilorădeăachizitiiăpubliceă
conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: 

- publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire). 
- initiaza lansarea procedurii de achizitii publice in SEAP; 
- asigur<ăîntocmireaăcaietuluiădeăsarcini; 
- asigur<ă întocmireaă documentatiiloră deă aribuireă siă aă celoră descriptive,ă prezentareaă oferteloră siă
lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea; 
- intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de 
achizitie publica, 
- intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii 
contractelor de achizitie publica, 
- intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica, 
- intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica; 
- intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 
achizitii publice; 
- asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de 
furnizare produse, servicii si lucrari; 
- intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor; 
- analizarea ofertelor depuse; 
- emiterea hotararilor de adjudecare 
- primirea si rezolvarea contestatiilor; 
- intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse; 
- participarea la incheierea contractelor de achizitie publica; 
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- urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor 
si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se 
de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva. 

3. Xineăevidentaăcontractelorăceăauăcaăobiectăachizitiileăpubliceădeăbunuri,ăservicii sau activitati. 
4. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori 

apar incalcari ale clauzelor contractuale. 
5. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea 

programelor anuale de achizitii publice. 
6. Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata. 
7. Îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale 

primarulului si sefii ierarhici. 
8. 軍ineăeviden郡aănecesaruluiădeărechiziteă群iămaterialeăconsumabile; 
9. Colaboreaz<ă群iăîntocme群teămaterialeănecesareădepuneriiădeăproiecteăeuropeneă群iăna郡ionale. 
10. Întocme群teăsiăasigur<ădesf<群urareaălicita郡iilorăpublice. 
11. Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu 

prevederile legale privind regimul concesiunilor; 
12. Întocme群teăreactualizareaăchiriilorăpentruăteren,ăăspatiiăsiăredeventaădinăconcesiuniăinăfunctieădeă

paritatea leu-euro. 
 
Atribu郡iile  postului de execu郡ie vacant de referent, clasa III, grad profesional debutant-  
Compartimentul impozite 群i taxe: 
-  Intocmeste rolurile nominale unice ca evidenta analitica a platitorilor. 
-  Verifica varsarea integrala si pe fonduri in cursul fiecarei luni a tuturor sumelor incasate si 
inregistrate in borderourile care se predau zilnic referentului casier, de catre organele de incasare. 
-  Emite borderouri de debite si borderouri de scadere pe baza documentelor ,potrivit dispozitiilor 
legale : 
-  Emite borderourile pentru debitarea taxei speciale  si a taxei extrabugetare. 
-  Emite borderourile pentru debitarea taxei pentru detinatorii de vehiculelente conform normativelor 
Codului Fiscal. 
 - Emite borderouri de debite pentru scrisorile de debitare transmise de alte unitati spre urmarire si 
incasare potrivit dispozitiilor legale si intocmeste confirmarile de primire a debitelor pe care le 
transmite acestora in cel mult 30 zile de la primire ;. 
-  Emite borderouri de scadere cu sumele reprezentand bonificatiile acordate la platile facute cu 
anticipatie de catre contabil. 
-  Intocmeste certificatele ce se elibereaza la solicitarea cetatenilor cu privire la situatia fiscala. 
-  Verifica si propune solutionarea cererilor de natura fiscala a contribuabililor (debitare, scadere, 
esalonare sau amanare la plata) ; 
-  Pastreaza, elibereaza si controleaza modul de utilizare a formularelor cu regim special, asigurand 
evidenta si pastrarea tuturor documentelor de incasari si varsaminte in comformitate cu dispozitiile 
legale. 
-  Lunar va preda sefului de compartiment contabil si trimestrial C.L. situatia incasarilor efectuate de 
organele de incasare,prin inscrierea subdiviziunilor clasificatiei bugetare a veniturilor. 
-  Intocmeste referatul privind restituirea unor eventuale plusuri in favoarea contribuabilului in vederea 
intocmirii actelor pentru restituirea plusului celor in cauza. 
 - Efectueaza inscrierea in documentele fiscale pe baza declaratiilor contribuabililor ,a mijloacelor de 
transport pe care acestia le-au dobandit potrivit documentelor legale , precum si scoaterea din 
evidentele fiscale a mijloacelor de transport prin radierea acestora. 
-  Tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe precum si a platilor 
efectuatede acestia in contul obligatiilor bugetare (opereaza lista de ramasita si suprasolviri, debitele si 
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scaderile emise pentru anul in curs, precum si incasarile efectuate prin chitante emise de referentii 
incasatori, cit si prin ordine de plata emise de contribuabili prin trezorerie). 
-  Evidentiaza in registrul de partiti-venituri , lista de ramasite si suprasolviri, borderourile de debite si 
scaderi emise in cursul anului precum si incasarile directe sau indirecte pe surse de venituri. 
-  Verifica si indosariaza extrasele de cont pe surse si pe clienti urmarind in acelasi timp daca sumele 
inregistrate in partizi-venituri corespund cu cele inscrise in contul de executie. 
-  Particip<ălaăorganizareaăactivit<郡iiădeăurmarireăsiăincasareălaăbugetulălocalăaăveniturilorăfiscaleăsiă
nefiscale,ăurm<rindăincasareaăacestora. 
-  Intocmeste dosarul cuprinzand documentele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor de 
obligatii bugetare ale debitorilor, precum si operarea acestora in rolurile nominale. 
-  Urmareste incasarea veniturilor fiscale in termene de plata si informeaza conducerea despre 
realizarea sau nerealizarea acestora. 
-  Întocme群teăinstiintarile de plata pentru debitele datorate de catre contribuabili precum si dovezile de 
inmanare a acestora contribuabililor. 
-  Urmareste incasarea majorarilor de intarziere in cazul platilor facute dupa expirarea termenelor legale 
de plata in cazul constatarilor unor abateri de la termenele de plata propune demararea masurilor de 
executare silita. 
-  Verifica respectarea conditiilor de urmarire silita asupra bunurilor mobile si imobile precum si asupra 
bunurilor contribuabililor persoane fizice sau juridice. 
-  Efectueaza periodic confruntul dintre evidentele inscrise in rolurile nominale si cele inscrise de catre 
inspectorii incasatori,in extrasele de rol. 
- Propune spre aprobare C.L strategia anuala de acordare a scutirilor sau reducerilor de impozite si taxe 
locale conform Codului fiscal. 
- Propune aprobarea impozitelor si taxelor locale , pana in luna mai a anului curent pentru anul fiscal 
urmator, prin majorare a C.L si indexare conform Hotararii Guvernului. 
- Inventariaza platitorii de impozite si taxe din localitate, persoane juridice, materia impozabila, avand 
la baza  declaratiile de impunere,  datele din evidentele agricole si cadastrale. 
- Preia de la tehnicinul cu urbanismul lunar situatia autorizatiilor de construire emise. 
- Propune sanctionarea contraventionala potrivit dispozitiilor legale in vigoare pentru nerespectarea 
prevederilor legale de depunere peste termen sau nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute in 
Codul fiscal. 
- Preia de la registrul agricol situatia cu modificarile referitoare la cladirile, terenurile sau alte bunuri 
detinute in proprietate sau in folosinta , dupa caz ,de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite 
sau taxe locale prevazute de titlul IX din Codul fiscal. 
  -  Întocmeste lista pe contribuabili a incasarilor impozitelor si taxelor efectuate pina in data de 30 
septembriea anului in curs(provizorie), si la sfarsitul fiecarui an , lista de ramasita si suprasolviri, pe 
feluri de impozite si taxe si prezinta evidenta centralizata a acestora,conducerii unitatii precum si 
compartimentelor de specialitate judetene. 
-   Întocmeste, situatiile solicitate de institutiile in drept si le inainteaza acestora, in termen legal.           
-  Arhiveaz<ăcorespondenYaădinăsectorulăs<uădeăactivitateăArhiveă,ăîndosariaz<ădocumentele create 
conformănomenclatoruluiăarhivisticăşiăcompleteaz<ăopisurileădeăevidenY<ăaăacestora; 

 
 

PRIMAR , 
MATEIăGHEORGHI軍; 


