ANUNŢ

execuţie

privind concursul 1 examenul de promovare a funcţionarilor publici de
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului,
judeţul Braşov,

din gradul profesional asistent în gradul profesional principal
Primăria

comunei Vama Buzăului organizează concurs 1 examen de promovare
din gradul profesional asistent în gradul profesional principal, pentru funcţionarii publici de
execuţie din aparatul de specialitate:
- inspector, clasa 1, cu atribuţii de contabilitate-financiar,
(Biroul buget local- contabiliate -financiar- impozite şi taxe locale- patrimoniu);
-inspector, clasa 1, cu atribuţii privind impozitele şi taxele locale- colectare
creanţe- casierie,
(Biroul buget local-contabilitate -financiar-impozite şi taxe locale- patrimoniu);
Concursul 1 examenul se va desfăşura în trei etape:
- selecţia dosarelor;
-proba scrisă;
- interviul;
Concursul 1 examenul de promovare se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Vama
Buzăului, sat Vama Buzăului nr. 425, judeţul Braşov, după următorul program:

- 04.05.2017, ora 9** -proba

scrisă

Condiţii

de participare:
-cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează (asistent);
- cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale
în ultimii 2 ani calendaristici;
-nicio sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii, în cazierul administrativ;

Acte necesare pentru participarea la examenul de promovare:
- copia actului de identitate
-certificatul de cazier administrativ, obţinut cu maxim 10 zile înainte de data
înscrierii la examenul de promovare;
-copia rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale pt. anii 2015, 2016
- copia dispoziţiei de numire (promovare) în gradul asistent;
-formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/ 2008
actualizată

Dosarele se depun la Compartimentul Resurse umane în perioada 05 aprilie 2017 ora 9**24.04.2017 ora 15**.
Bibliografia 1 tematica stabilită pentru concurs 1 examen:
1. tematică comună ambelor funcţii publice supuse promovării:
1. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizată:
Art.2- 4: art. 7 - 11; art. 14 - 15; art. 27- 42; art. 43- 49; art. 50- 53; art. 64- 69; art. 77;
2. Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, actualizată:
Art. 21; art. 23- 26; art. 36; art. 45; art. 119- 124;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, actualizată:
Art. 1 - 3; art. 5- 7; art. 8; art. 18;
II. tematică pentru funcţia publică inspector 1 cu atribuţii de contabilitate-financiar:
4. Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii, actualizată;
Art. 1 - 9; art. 1On - 19; art. 20 - 26; art. 27 - 31; art. 33- 35; art. 41;
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5. Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată:
Art. 1; art. 2 punctele: 1-4; 6; 9-10; 13-14; 15-19; 22-23; 28; 29-33; 37; 43-44; 55; 58;
Art. 4"1 alineatele (1),(2),(3); art. 7 - 13; art. 14 -18; art. 18; art. 19 - 20; art. 26; art. 30;
Art. 34; art. 38; a1i. 62; art. 64; art. 67; art. 75 alin.(1) literele a, b; art. 77 - 78; art. 80;
6. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată:
Art. 1- 3; art. 7 punct 1, punct 2; punct 3; punct 9; punct 12; punct 21; punct 47;
Art. 8 (1); art. 9(!), (2), (3); art. 10(1), (2); art. 16- 17; art. 19(1); art. 31(1); art. 41(1); art. 42(1); art. 60,
Art. 61; art.62, art. 64, art. 65; aii. 67; art. 80(1) litera d; art. 105- 107; art. 118(1); art. 122; art. 130; art.
169(1), a, b, c, d; art. 232 (1); art. 271(1); art. 315"1 alin. *1( literele de la a la h);
III. tematică pentru funcţia publică inspector 1 cu atribuţii de impozite şi taxe locale:
5. Legea nr. 273 1 2006 privind finanţele publice locale, actualizată:
Art. 1; art. 2 punctele 1-4; 6; 9-10; 13-14; 15-19; 22-23; 28; 29; 30-33; 37; 43-44; 55; 58; art. 4"1 (1),
(2), (3); art. 7 -13; art. 14- 18; art. 27; art. 55;
6. Legea 2271 2015 privind Codul fiscal, actualizată:
Art. 453- 459; art. 461 - 479; art. 484- 486; art. 490-491; art. 494.
7. Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;
Art. 1, punctele 1 - 40; art.2(1); art.3; art. 4- 12 (enumerarea principiilor); art. 16; art. 21(1); art. 22,
art. 37 - 38; art. 44; art. 46 (1 ); art. 4 7 (1 ), (2),(3); art. 48; art. 50( 1); art. 51; art. 53; art. 55(2); art. 56 57; art. 64(2); art. 65(1), (2); art. 68(1); art. 70; art. 72; art. 77(1), (2); art. 81(1); art. 82(1); art. 87;
art.90(1), (2); art. 93(1); art. 95(1); art. 99, art. 100; art. 114; art. 152; art. 153; art. 154(1); art. 156(1);
art. 159; art. 160; art. 165(1); art. 168(1); art. 176; aii. 183; art. 185; art. 221; art. 230;(1); art. 236 (1);
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