ANUNŢ
Primăria comunei Costuleni, judeţul Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două
funcţii publice vacante de referent clasa III, grad profesional debutant (agent fiscal și operator
rol) în cadrul Compartimentului financiar-contabil.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare și
următoarele condiții specifice:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- cunoștințe de operare PC;
Proba scrisă va avea loc pe data de 24.02.2015, ora 12.00 la sediul nou al Primăriei
comunei Costuleni. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Costuleni, jud.
Iași.
Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de înscriere vor fi publicate pe site-ul
instituţiei: www.costuleni.primarii-iasi.ro şi se vor afişa la sediul Primăriei.

BIBLIOGRAFIE:
• Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
• Legea 7/2004 privind Codul de Conduită a funcționarilor publici
• Codul Fiscal (Lg. 571/2003), actualizat – TITLUL IX – IMPOZITE ȘI TAXE
LOCALE
• Codul de procedură fiscală (OG 92/2003), actualizat – TITLUL VII – INSPECȚIA
FISCALĂ ȘI TITLUL VIII – COLECTAREA CREANȚELOR FISCALE
DOSARUL DE CONCURS va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere (se gasește pe site-ul ANFP - formulare tip sau la sediul Primăriei);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (operare
PC);
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
f) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Termen limita de depunere a dosarelor :13.02.2015

