
ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA COROISIINMARTIN
NR. 1193/19.08.2016

     ANUNŢ:

          Primăria comunei COROISINMARTIN ,jud.Mureş organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul 

instituţiei. După cum urmează :

Detaliile pentru organizarea concursului sunt următoarele:

a) Denumirea funcţiile  publice vacante :

1. La compartimentul  financiar –contabil și resurse umane - Inspector , clasa I, grad 

profesional asistent – cu atribuţii pe domeniul impozite și taxe  

2. La compartimentul agricol - Consilier , clasa I, grad profesional  debutant cu 

atribuții în  domeniul agricol 

     b)  Condiţiile de participare la concurs:

-     condiţii generale cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
oate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, 
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

     c) condiții de studii  :



 La compartimentul  financiar –contabil și resurse umane - Inspector , clasa I, 

grad profesional asistent – cu atribuţii pe domeniul impozite și taxe  - studii 

superioare  de specialitate  finalizată cu  diploma de licență – vechime in 

specialitatea studiilor 1 an  ;

 La compartimentul agricol - Consilier , clasa I, grad profesional  debutant cu 

atribuții în  domeniul agricol - studii superioare  finalizate cu  diplomă de 

licență ;

Alte condiții : 

      -  La toate funcțiile se solicită cunoștințe  informatice de bază ,word,excel ,internet

         d)      Condiţiile de desfăşurare a concursului:

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere:– 11.09.2016

- data, ora şi locul organizării - probei scrise: 21.09.2016, ora 10, la sediul Primăriei 

comunei COROISINMARTIN situat  în com. COROISINMARTIN nr.49. -Interviul se 

va susţine cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008  la data 

de 22 .09. 2016, ora 10

Bibliografie pentru inspector, asistent :

1. Legea nr. 215/2001 a administrației  publice locale, republicată, cu modificările 

si completările ulterioare - Cap. I - IV;

2. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită  a funcționarilor publici, 

republicată, modificată și completată; 

4. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 

aprobată  prin Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea OG  NR. 27/2002 privind 

activitatea de soluționare a petițiilor ; 

5. Titlul  IX  din Legea nr.  227/2015 privind Codul Fiscal cu  modificările  și 

completările ulterioare 

6. Hotărârea nr.1/2016 privind aprobarea Normelor  Metodologice de aplicare a 

Legii nr.227/2015  privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.

7. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.



8. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare.

9. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice 

10.Ordin nr. 1917/2005 privind aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea contabilitatii institutiilor publice

11.Ordonanta nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern si controlul 

financiar preventiv.

Bibliografie pentru consilier, debutant :

1. Legea nr. 215/2001 a administrației  publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare - Cap. I - IV;

2. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită  a funcționarilor publici, 

republicată, modificată și completată; 

4. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor    

aprobată  prin Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea OG  NR. 27/2002 privind 

activitatea de soluționare a petițiilor ; 

5. Legea nr.7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată ;

6. Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 

precum şi unele măsuri adiacente, publicată în M. O nr.653 din 22 iulie 2005 ;

7. Legea nr.18/1991- legea fondului funciar ;

8. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi ale celor forestiere MO nr.8 din 12 ianuarie 2000, cu 

modificările şi completările ulterioare ;

9. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România ;

10. Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 

proprietarilor  MO 732/11 august 2005, cu modificările şi completările 

ulterioare ;

11. Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind Registrul Agricol şi Normele 

tehnice de completare a Registrului Agricol pentru periada 2015 – 2019.

Dosarul de inscriere:



Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de 

execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor 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: 

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări;

- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, 

cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 

parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la 

data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea 

neemiterii actului administrativ de numire). 

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 

desfăşurat activităţi de poliţie politică.

-declaratie pe proprie răspundere ,că nu a fost destituit dintr-o funcție publică  sau 

nu i-a încetat contrcatul de muncă pentru  motive disciplinare  în ultimii 7 ani 
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