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A  N U N Ț 
 „Primăria comunei Negrilești, județul Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I gradul profesional 
debutant (contabil venituri)  la Compartimentul economico-financiar, în data de 5 februarie  
2018, ora 10,00 (proba scrisă)  la sediul Primăriei comunei Negrilești, județul Vrancea – Sala 
de ședințe. Proba de interviu se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 60 alin. 2 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 
 Dosarele de concurs se depun în perioada  5 - 24 ianuarie  2018 , ora 16,00 la 
secretariatul comisiei de concurs care își desfășoară activitatea la sediul Primăriei comunei 
Negrilești, județul Vrancea, cod poștal 627021. Persoana de contact dna Lechea Ariadna , 
secretar al UAT Negrilești, județul Vrancea  – tel. mobil: 0726/357708, fax: 0237/267290. 
 Condiţii pentru participare:  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; 

- vechime în muncă -nu este cazul. 
      Bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul instituției www.primarianegrilesti.ro ” 
 

     Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările 

ulterioare. 

Dosarele de înscriere la concurs, vor cuprinde în mod obligatoriu documentele prevăzute la 

art. 49 din Hotarârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare și anume:  

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice - model Anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008 ; 
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;  
h)declarație pe propria raspundere sau adeverință care să ateste lipsa calitații de lucrator al 
securitații sau colaborator al acesteia ; 
i) cazierul judiciar; 
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa ca nu a fost destituit dintr-o funcție publică și nu 
i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare . 

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către  autoritatea 
publică. 
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Informaţii suplimentare la telefon: 0237/267290. 
 
 

   PRIMAR, 
                                                       PROF. VĂSUIAN ION 
 
 
 

B I B L I O G R A F I E 
 
 

la concursul pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul 
profesional debutant în cadrul compartimentului financiar contabil (contabil venituri) din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Negrilești, județul Vrancea . 
 
 

   1     Constituția României ; 
2     Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcționarilor publici, republicată;  
3     Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcționarilor publici;  
4     Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată cu  
       modificările și completările ulterioare ; 
5     HG. nr. 1/2017 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii   
       nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ; 
6     Legea 227/2016 - privind Codul fiscal, cu modificările și completările  
       ulterioare;                                                                                                                             
7     Legea  nr. 207/2016 - privind Codul de procedură fiscală cu modificările și     
       completările ulterioare; 
8     Legea nr. 273/2006 - privind finantțele publice locale cu modificările și  
       completările ulterioare ; 

 
                Pentru toate aceste acte normative se va avea în vedere modificările la zi. 
 
 

 
 


