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ANUNȚ CONCURS 

 recrutare funcționar public – perioadă nedeterminată, 

inspector clasa I gradul profesional principal – Compartiment Contabilitate 

Impozite și Taxe 

 

                Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă 

inștiințăm cu privire la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice 

de execuție vacantă, că Primăria comunei Dorobanțu, județul Călărași, 

organizează, la sediul primăriei, în data de 19.05.2022, ora 10.00 - proba scrisă 

și pe data de 23.05.2022, ora 10.00 - interviu, pentru ocuparea funcției publice 

de execuție pe perioadă nedeterminată de inspector clasa I gradul profesional 

principal – Compartiment Contabilitate Impozite și Taxe, cu durată normală 

a timpului de lucru  de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână. 

      Condiții de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de 

inspector clasa I gradul profesional principal – Compartiment Contabilitate 

Impozite și Taxe: 

   Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 

465 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

   Condiții specifice:  

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 

in domeniul stiintelor economice; 

- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției 

publice este de 5 ani; 

       Termenul de depunere al dosarelor este de 20 de zile de la data publicării 

anunțului, respectiv în perioada 18.04.2022 – 07.05.2022. 

      Anunțul privind concursul pentru ocuparea postului va fi publicat pe 

site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei 

comunei Dorobanțu, județul Călărași, pe data de 18.04.2022.  
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BIBLIOGRAFIE: 

Tematica concurs: bibliografia va fi studiata integral și va cuprinde: 

- Constituţia României, republicată, cu modificările și completările 

 ulterioare;  

- Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, repubicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea contabilităţii nr. 82 din 24.12.1991, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-  Legea nr. 500 din 11.07.2002 privind finanţele publice cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 119 din 31.08.1999 privind auditul public intern 

şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Dorobanțu, 

sat Dorobanțu, str. București, nr. 16, comuna Dorobanțu, județul Călărași. 

 

   Date contact: tel./fax 0242335103, email: primariadorobantu@yahoo.com, 

pagina de internet a instituției: www.primariadorobantu.ro, persoana de contact: 

Stoica George, secretar general al comunei Dorobanțu. 

Cu stimă, 

 

                                                        

  PRIMAR,                                                                                         

Vasile STOICA 

                                                                  

Secretar general, 

George STOICA 
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