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A N U N Ț 

 

            Primăria Municipiului Brad, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii 

publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul 

Compartimentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite 

Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe juridice; 

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

 

Concursul va avea loc în data de 06.01.2020, ora 1100 - proba  scrisă, la sediul Primăriei 

Municipiului Brad, din Brad, str. Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara. 

  

 

            Probele stabilite pentru concurs, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) 

din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, actualizată, sunt : 

• selecţia dosarelor de înscriere; 

• proba scrisă; 

• interviul. 

 

 Condiţii de desfăşurare a concursului, în conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată: 

• dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str.Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara 

(perioada 27.11.2019-16.12.2019); 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 

și de a afișa rezultatele selecției la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str. Independenţei, 

nr. 2, jud. Hunedoara; 

• proba scrisă va avea loc în data de 06.01.2029, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din 

Brad, Str. Independenţei, nr.2, jud. Hunedoara; 

• interviul se susţine în conformitate cu prevederile art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată. 

 

 

 Condiţii de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

 

            Condiţii specifice propuse: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe juridice; 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 1 an. 
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 Dosarul de concurs  va conţine în mod obligatoriu:  

•   formularul de înscriere, prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor  privind organizarea şi dezvoltarea  carierei funcţionarilor publici, actualizată; 

•  curriculum vitae, model comun european; 

•  copia actului de identitate; 

•  copii ale diplomelor de studi, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări și perfecționări; 

• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației 

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz; 

• copia carnetului de muncă și, 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 (adeverinţa-tip prevăzută în Anexa 3  din H.G nr. 761/2017 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici); 

• copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (în formatul standard 

stabilit de Ministerul Sănătății, care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia); 

• cazierul  judiciar; 

• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității 

de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 

 Copiile  actelor mai sus menționate se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu 

excepția  documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-

mail a instituției.  

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În situația în 

care candidatul nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea 

competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu 

mai târziu de data și ora desfășurării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul  Primăriei 

Municipiului Brad, din Brad, Strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara (Mateș Florina – consilier - 

secretarul comisiei de concurs), telefon 0254612665 (int.22) sau 0787646304, fax 0254612669, adresă de 

e-mail bradprim@yahoo.com. 

 

 

Bibliografie: 

• Constituția României, republicată; 

• Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare 

a acestuia, cu modificările și completările ulterioare. 

• Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările 

și completările ulterioare; 

• Codul de procedură civilă, republicat,  cu modificările și completările ulterioare, Cartea a V-a – 

”Despre executarea silită”; 

• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX – 

”Impozite și taxe locale”. 
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Atribuții: 

• Întocmește și răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, 

titluri executorii, popriri), după expirarea termenelor scadente de plată, conform legii și asigură 

transmiterea lor de către contribuabil și terți popriți; 

• Obține toate informațiile privitoare la starea fiscală a debitorilor pentru finalizarea executării silite 

prin stingerea datoriilor către bugetul local; 

• Asigură aplicarea unitară a actelor normative pe linia colectării veniturilor bugetului local de la 

contribuabili; 

• Urmărește și răspunde de realizarea creanțelor fiscale în termenul de prescriere; 

• Pe baza datelor obținute, analizează și stabilește măsurile de executare silită în așa fel încât 

realizarea creanței să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, tinând seama de interesul imediat al 

municipiului și de drepturile și obligațiile debitorului urmărit ; 

• Transmite titluri executorii pentru înscrierea în Arhiva Electronică de garanții reale mobiliare; 

• Asigură și răspunde de desfășurarea procedurii de executare silită asupra bunurilor și veniturilor 

debitorilor persoane fizice și juridice, urmărite potrivit legii; 

• Asigură și răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înființarea popririlor pe 

veniturile și disponibilitățile bănești deținute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terțe 

persoane, urmărește respectarea popririlor înființate asupra terților popriți precum și asupra 

societăților bancare și stabilește, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora.  

• Asigură în scris înștiințarea băncilor pentru sistarea totală sau parțială a indisponibilizării conturilor 

și reținerilor în situația în care debitorul face plata în termenul prevăzut în somație; 

• Întocmește actele necesare aplicării procedurii de executare silită pentru creanțele datorate de 

persoane fizice și juridice, inclusiv aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile; 

• Efectuează sechestre atunci când este cazul, sigilează bunurile mobile și imobile sechestrate, 

asigură depozitarea bunurilor mobile sechestrate ; 

• Solicită organelor competente înscrierea în registrele de publicitate a sechestrelor și sechestrelor 

asiguratorii asupra bunurilor imobile precum și a procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil 

în cazul vânzării cu plata în rate; 

• Răspunde de verificarea periodică, conform legii, a contribuabililor persoane fizice și juridice 

înscriși în evidență separat în cadrul termenului de prescripție ; 

• Culege informații suplimentare privind veniturile debitorilor, bunuri mobile și imobile aflate în 

proprietatea acestora, precum și alte elemente necesare activității de executare silită a bunurilor, 

• Redactează corespondența referitoare la urmăriții fiscali, confirmă debitele primite de la instituții și 

răspunde cererilor executorilor bancari sau judecătorești ; 

• Asigură și răspunde de păstrarea secretului fiscal și a confidențialității documentelor și 

informațiilor gestionate, în condițiile legii. 

 

 

 

Afișat astăzi, 27 noiembrie 2019, pe site-ul instituției (www.primariabrad.ro) 

 

 

 

Secretar comisie concurs 

consilier 

Florina Mateș                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 


