
                                                                 ANUNȚ   

 

Primăria comunei Drăgoiești, județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcției publice 

de execuție vacante din cadrul Compartimentului- Impozite și taxe locale - referent, Clasa III, Grad 

profesional superior 

Condițiile de participare : 

Condiții generale : 

-Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

Condiții specifice pentru referent , Clasa III, Grad profesional superior: 

-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;  

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice-minim 7 ani; 

Timpul efectiv de muncă: 

-8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

Concursul se desfășoara la sediul primăriei Comunei Drăgoiești, județul Suceava după cum urmează : 

11 martie 2021, ora 10,00-proba scrisă 

16 marite 2021, ora 10,00-interviul 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv 

între 8 februarie 2021 și 1 martie 2021   inclusiv, la sediul primăriei comunei Drăgoiești, județul Suceava  

 

Bibliografia :  

1. Constituția României – republicată 

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

5. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările utelrioare; 

6. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și repunerea în legătură cu 

gestionarea bunurilor agenților econhomici, autorităților sau insituțiilor publice,cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Decretul nr 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9. Hotărârea Consiliului de mIniștri nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar –contabile, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Pentru depunerea dosarelor și relații cu privire la concurs : persoană de contact : Lungu Andreea 

Alexandra, secretarul comunei, telefon : 0230/206201, fax:0230/551580 , adresa email : 

dragoiesti@prefecturasuceava.ro. 

 

 

 


