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 Primăria comunei Ernei organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă 

determinată, a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent din cadrul Compartimentului contabilitate administrarea 

patrimoniului, impozite și taxe, executare silită.  

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art.465 

din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, precum și următoarele 

condiții specifice:  

-să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniile: științe economice ;  

-să îndeplinească condițiile minime de vechime 1 an în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice.  

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Ernei, în data de 13 

Iulie  2021 ora 10.00, proba scrisă. 

Dosarele de concurs se depun în perioada 22 iunie-1 Iulie 2021, inclusiv, la 

sediul Primăriei Comunei Ernei, sat Ernei nr.439, comuna Ernei, județul Mureș. 

Condițiile de participare, actele necesare înscrierii și bibliografia de concurs 

au fost publicate, începând cu data de 22 iunie 2021 pe site-ul Primăriei comunei 

Ernei: www.primariaernei.ro, precum și pe site-ul ANFP www.anfp.gov.ro. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0265-335206, int.107. 

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.465 din 

Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, astfel: 

 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) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie 

publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de 

specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică 

organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 

 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de 

lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

 g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea 

funcţiei publice; 
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 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau 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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - 

condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

 i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita 

profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

 j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile 

prevăzute de legislaţia specifică.  

 

 Condiţii specifice:  

Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei 

publice temporar  vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul 

Compartimentului contabilitate administrarea patrimoniului, impozite și taxe, 

executare silită, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii 

specifice: 

1. să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

în domeniile: științe economice; 

2. să îndeplinească condiţiile minime de vechime – 1 an în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice;  

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente: 

 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 

 e) 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; 

 f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului; 

 g) cazierul judiciar; 

 h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau 

lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 Condiţii de desfăşurare a concursurilor: 

Concursurile se vor desfăşura la sediul Primăriei comunei Ernei, sat Ernei     

nr.439, comuna Ernei, judeţul Mureş. 

• Selecția dosarelor de înscriere – în maximum 24 de ore  de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor; 
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• proba scrisă – programată pentru data de 13 Iulie 2021 , ora 10.00; 

• interviul – se vor susține în termen de 5 zile lucrătoare de data susținerii 

probei scrise; 

Publicarea anunțului se va asigura începând cu data de 22 Iunie  pe site-ul     

Primăriei comunei Ernei, precum și pe site-ul ANFP. 

-  Dosarele de concurs se depun în perioada 22.06.2021-01.07.2021, inclusiv,     

la sediul Primăriei Comunei Ernei, sat Ernei nr.439, comuna Ernei, județul  

Date de contact: 

-persoana de contact: Dragoș Irina, inspector 

-Tel: 0265/335.206 – interior 107; fax: 0265/335.207; 

-adresa de e-mail: ernei@cjmures.ro 

-adresa: Primăria Comunei Ernei, sat Ernei nr.439, comuna Ernei., județul 

Mureș; 

 

 

       Bibliografia: 

1. Constituţia României, republicată  

3. Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, titlul I şi 

II ale părţii a VI- 

4.  Legea nr.227/2015 privind codul fiscal Titlul IX, cu modificările si 

completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare; 

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare; 

7. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata 

8.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

9. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

 

Cu stimă, 

 

 

Primar 

Janosi Ferenc 


