ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI BOȚEȘTI
Tel. 0235 /484508
e-mail : comunabotestivs@yahoo.com; botesti@vs.e-adm.ro
Nr. 2530 / 29.06 . 2021
ANUNŢ
CONCURS RECRUTARE PE FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ DE
INSPECTOR, CLASA I, GRAD ASISTENT
Comuna Boțești, județul Vaslui organizează concurs de recrutare pe funcţia publică de
execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD ASISTENT din Compartimentul contabilitate,
impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei, conform prevederilor
Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările
și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile, de la data afișării anunțului,
29.06.2021 până la data de 19.07.2021.
Concursul de recrutare se organizează la sediul Primăriei Comunei Boțești, județul Vaslui, în
data de 30 IULIE 2021.
Examenul constă în 3 etape:
1) Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la concurs: 20.07.2021;
2) Proba scrisă va avea loc în data de 30.07.2021 la sediul Primăriei comunei Boțești, începand cu
ora 10.00;
3) Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise, respectiv data de 06.08.2021 ora 09,00.
Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru
promovarea fiecarei probe de concurs este de 50 de puncte. Punctajul final se calculează prin însumarea
punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Condiţii de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe
economice;
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Dosarele de inscriere la concurs vor cuprinde documentele prevăzute la art. 49 din HG nr.
611/2008. Documentele se prezintă în copii legalizate ori xerocopii însoţite de actele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din Codul
administrativ.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul Secretar general al UAT comuna Boțești.
Coordonate de contact : Primăria comunei Boțești , tel: 0235/484508 ,e-mail:
comunabotestivs@yahoo.com; botesti@vs.e-adm.ro, persoana de contact: d-na Camelia Sterea general al UAT comuna Boțești.
Anuntul, atribuțiile prevăzute în fișa postului, bibliografia, precum și alte date necesare
desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet, la secțiunea special creată în acest scop
www.primariabotesti.ro și la avizierul instituției.
Primar,
Adrian Pantea

CONCURS RECRUTARE PE FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ DE
INSPECTOR, CLASA I, GRAD ASISTENT
A. BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României republicată.
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
şi completările ulterioare.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea 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. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată.
7. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX.
8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi Normele de aplicare a Codului de procedură fiscală.
9. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu
modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
11. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiarcontabile.
12. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare.
B. TEMATICĂ
1. Constituţia României republicată.
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
şi completările ulterioare.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea 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. Cap. II și III din Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Cap. II, III și V din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată
7. Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Titlul IX.
8. Titlul I din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi Normele de aplicare a Codului de procedură fiscală.
9. Cap. I și II din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Cap. II și III din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
11. Anexa 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele
financiar-contabile.
12. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
Primar,
Adrian Pantea

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Autoritatea sau instituția publică: UAT COMUNA BOȚEȘTI, JUDEȚUL VASLUI
Funcția publică solicitată: INSPECTOR, I , ASISTENT – Compartiment contabilitate, impozite
și taxe locale
Data organizării concursului: 30 IULIE 2021
Numele și prenumele candidatului: ....................................................................................................
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresa: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
E-mail:.................................................................................................
Telefon:...............................................................................................
Fax:
Studii generale și de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:
Instituția
Perioada

Diploma obținută

Studii superioare de scurtă durată:
Instituția

Perioada

Diploma obținută

Studii superioare de lungă durată
Instituția

Perioada

Diploma obținută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
Instituția
Perioada

Diploma obținută

Alte tipuri de studii:
Instituția

Diploma obținută

Limbi străine1):
Limba

Perioada

Scris

Cunoștințe operare calculator2):
Cariera profesională3):

Citit

Vorbit

Perioada

Instituția/Firma

Detalii despre ultimul loc de muncă4):
1. ................................................................
2. ................................................................
Persoane de contact pentru recomandări5):
Nume și prenume
Instituția

Funcția

Principalele
responsabilități

Funcția

Număr de telefon

Declarații pe propria răspundere6)
Subsemnatul/a, ................................, legitimat/ă cu CI/BI, seria ..............., numărul ................,
eliberat/ă de ...................................... la data de .........................,
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere
că:
- mi-a fost
[]
- nu mi-a fost [ ]
Interzis dreptul de a ocupa o funcția publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre
judecătorească definitivă, în condițiile legii.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:
- am fost
[ ] destituit/ă dintr-o funcție publică,
- nu am fost [ ]
și/sau
- mi-a încetat
[ ] contractul individual de muncă
- nu mi-a încetat [ ]
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
- am fost
[]
- nu am fost [ ]
lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.7)
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce
privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar următoarele:
- îmi exprim consimțământul
[]
- nu îmi exprim consimțământul [ ]
cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal
necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare
a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic;

- îmi exprim consimțământul
[]
- nu îmi exprim consimțământul [ ]
ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de
pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului
acordsat prin prezenta;
- îmi exprim consimțământul
[]
- nu îmi exprim consimțământul [ ]
ca instituția organizatoare a concursului să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea
promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;*)
- îmi exprim consimțământul
[]
- nu îmi exprim consimțământul [ ]
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare;
- îmi exprim consimțământul
[]
- nu îmi exprim consimțământul [ ]
să primesc pe adreda de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la
activitatea instituției organizatoare a concursului și la domeniul funcției publice.
Cunoscând prevederile art. 328 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data ..........................................
Semnătura ................................

_________________________
*) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice
de conducere vacante.
1)
Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate
corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor
„utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”.
2)
Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orivce alte categorii de programe IT pentru
care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte
documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.
3)
Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și
anterioară.
4)
Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de
activitate, dacă este cazul.
5)
Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.
6)
Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.
7)
Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de
lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.
8)
Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va
fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.

