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R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD – P R I M Ă R I A

Brad, 335200, str. Independenţei nr.2
telefon: 0254/612665, fax: 0254/612669, bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro

Nr. 741/08.01.2015

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Brad, judeţul Hunedoara organizează concurs în data de

16.02.2015, ora 11,00 - proba  scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
- expert clasa I grad profesional superior – Compartiment  Achiziţii Publice
- inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Buget, Finanţe, Contabilitate

din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale
- inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Taxe şi Impozite Locale din

cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale

Probele stabilite pentru concurs, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 şi art. 46 alin. 1
din H.G. nr. 611/2008 sunt :

- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul.

Condiţii de desfăşurare a concursului, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 din H.G.
nr. 611/2008:

- dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv în perioada 14 IANUARIE 2015 –
3 FEBRUARIE 2015,  la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str. Independenţei nr. 2, jud.
Hunedoara ;

- proba scrisă va avea loc în data de 16.02.2015, ora 11,00  la sediul Primăriei Municipiului Brad,
din Brad, Str. Independenţei nr.2, jud. Hunedoara

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs .

Interviul se susţine în conformitate cu prevederile art. 56 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea  carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de  participare la concurs, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008:

- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- condiţii specifice propuse:

- pentru postul de expert clasa I grad profesional superior –Compartiment  achiziţii publice
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- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 9 ani ;

- pentru postul de inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Buget, Finanţe,
Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale

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

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 1 an ;
- pentru postul de inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Taxe şi Impozite
Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale

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

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 1 an ;

Bibliografia propusă:

- pentru  postul de expert cls.I grad superior – Compartiment  achiziţii publice:

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare;

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare.

- pentru postul de inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Buget, Finanţe,
Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale:

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.



3

- pentru postul de inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Taxe şi Impozite
Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs,  va conţine în mod obligatoriu:
 formularul de înscriere, prevăzut în Anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008, cu modificările

şi completările ulterioare;
 copia actului de identitate ;
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei public;
 cazierul judiciar ;
 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;

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică;

 curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.

P R I M A R,                                                                                              SECRETAR,
Florin Cazacu Carmen-Irina Bora


