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U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918  nr.66, judetul 
Galati in baza Legii 1 88/1 999,organizeaz ă  concurs pentru ocuparea functiiilor publice vacante de: 

- 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior - din cadrul Serv. 
Birou Contabilitate; 

- 2 functii publice de executie de consilier, grad profesional superior - din cadrul 
Biroului Urmarire Incasare Executare Silita-Persoane Fizice 

- 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior - din cadrul 
Biroului Urmarire Incasare Executare Silita-Persoane Juridice 

- 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior - din cadrul 
Biroului Fonduri Europene 

Conditii specifice de participare la concurs: 
1. Pentru funcţiile publice de execu ţie de consilier, grad profesional superior din 

cadrul Serv. Buget-Contabilitate: 
- studii universitare de licen,tă  absolvite cu dilom ă, respectiv studii superioare de lungă  

durată, absolvite cu diplom ă  de licenţă  sau echivalentă  în domeniul stiintelor economice; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice: 7 ani 

2. Biroului Urmarire Incasare Executare Silita-Persoane Fizice, Biroului Urmarire 
Incasare Executare Silita-Persoane Juridice: 

- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  
durată  absolvite cu diplomă  de licentă  sau echivalentă  în domeniul stiintelor economice sau stiinte 
administrative; 

.::. 	 . vehiie. înspe.c.iaiitaţetudiilor necesare exercită iifuncţie:puhiic.c....ani:- 	• 	..: 
3. Pentru funcţia publica de execu ţie de consilier, grad profesional superior din cadrul 

Biroului Fonduri Europene: 
- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  

durată, absolvite cu diplom ă  de licenţă  sau echivalentă  în domeniul stiinte ingineresti specializare 
inginerie civila; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice: 7 ani 
Concursul se va desfasura in data de 19.11.2018 

- proba scrisa : data de 19.11.2018, ora 10,00, la sediul institutiei; 
- data si ora interviului vorjî comunicate idterior si va avea loc la sediul institutiei 

Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevazute in art.49 din Hot ărârea Guvernului nr. 
61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei func ţionarilor 
publici,modificată  si completată  de H.G.761/2017. 

Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele 
originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii 
legalizate. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Ojcial al Rornâniei ,Partea a-III-a (19. 10.2018-07. 11.2018). 

Persoana de contact pentru eventualele probleme este d-na Rodica Arhsip ,consilier superior 
Compartiment Resurse Umane SSM ,telefon 03 723 64111, e-mail:rodica.arhip primariatecuci.ro . 



BIBLIOGRAFIE 
BIROU URMARIRE, INCASARE, EXECUTARE SILITA-PERSOANE FIZICE 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

4. Legea 215/2001 a administratiei publice Iocale republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

5. H. G. 1 /20 1 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/20 1 5 privind 
Codul Fiscal (Capitolul Impozite si Taxe Locale); 

6. Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal (Titlul IX-Impozite si Taxe Locale); 

7. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (Titlul V, Titlul VI, TitIul VII, Titlul VIII). 

PRIMA 
Cătăliii Constantin 



BIBLIOGRAFIE 
BIROD URMARIRE, INCASARE, EXECUTARE SILITA-PERSOANE 

JURIDICE 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

4. Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

~..~ 

5. H.G.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal (Capitolul Impozite si Taxe Locale); 

6. Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal (Titlul IX-Impozite si Taxe Locale); 

7. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 9Titlul V, Titlul VI, Titlul VII, Titlul VIII). 

PRIMAR 
Cătălin Constantin Hurdubae 



B]BLIOGRAFIE 

- 	 CONSILER SUPERIOR 
SERVICIUL BUGET- CONTABILITATE 

1. Constitutia Romaniei; 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor pu6lici republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
5 Legea nr 500/2002 - privind fimantele publicc cu modificarile si comp1etarile ulterioare, 
6 Legea nr. 82/1991 privind legea contabilitatii replublicata cu modificatle si completarile ulterioare; 
7. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1 .9 1 7/2005, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si 
instructiunile de aplicare a acestuia; 

8. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1 .792/2002, pentru aprobara Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale; 	• 	. 	 . 

9. Ordinul nr. 2616/2018 privind modificarea Ordinului ministrului finatelor publice nr. 923/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a 
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar 
preventiv propriu; 

10. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

Primar, 
Catalin Constantin Hurdubae 



BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER SUPERIOR BIROU FONDURI EUROPENE 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. 1 88/1 999 republicata privind Statutul functionarilor publici; 

3. Legea nr. 7/2004, actualizata, privind Codul de conduita a functionarilor publici; 

4. Ghidul general a solicitantului, privind Programul Operational Regional 2014-

2020; 

5. Legea 2 1 5/200 1 privind administratia publica locala, republicata, modificata si 

completata; 

6. OUG nr. 66/20 1 1 privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor 

aparute in obtinerea fondurilor europene si /sau a fondurilor publice nationale 

aferente acestora; 

7. Legea nr. 3 15/2004, privind dezvoltarea regional ă  în România; 

8. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii 

finanţate din fonduri publice. 

CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE 


