
 

 
 

 

                         R O M A N I A 
                                          JUDEŢUL BUZĂU 
                                  PRIMĂRIA COMUNEI SĂPOCA 

Comuna Săpoca,sat Săpoca nr.121, judeţul Buzău,cod 127540 
Tel./Fax 0238508144/0238508479;e-mail:primariasapocabz@gmail.com 

NR. 874/01.02.2022 
 
 

 
A N U N T  

 
 Primăria comunei Săpoca, judeţul Buzău, organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante, pe 
perioadă nedeterminată,  cu durata normala de lucru de 8 ore/zi, 40 

ore/saptămână, prevazute în Compartimentul Financiar-Contabil  Taxe și 
Impozite Locale precum și în organigrama şi statul de funcţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Săpoca, judeţul Buză, 
astfel : 

 
1.Consilier, clasa I, grad profesional asistent;    

2.Consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 
Probele de concurs se vor sustine la sediul Primariei comunei Săpoca, 

din satul Săpoca, comuna Săpoca, judetul Buzau, astfel : 

- proba scrisă – 03.03.2022, ora 10.00 ; 

- proba interviu – 07.03.2022, ora 10.00. 
           
 Conditii de participare la concurs : 

1. Conditiile generale prevazute de art.465 din din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ : 

    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; 

    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; 
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    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. 

 

2. Conditii specifice : 

a) Pentru functia publica vacanta de Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii:  
-conditiile prevazute de art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licență sau 

echivalenta, in științe juridice; 
-vechime in specialitatea studiilor de minimum 1 an. 
 

b) Pentru functia publica vacanta de Consilier, clasa I, grad 
profesional principal, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii: 

-conditiile prevazute de art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta, in stiinte economice; 

-vechime in specialitatea studiilor de minimum 5 an. 

 

 Dosarul de concurs se depune la sediul Primariei Săpoca, în termen de 

20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de 

recrutare, respectiv în perioada 01.02.2022 – 21.02.2022, ora 16.00 şi va 

conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv : 

a) formularul de înscriere; 

b) curriculum vitae, modelul comun european;  

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale actelor de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, 

dupa caz) 

 e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

f) 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; 

 g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul 

de familie al candidatului; 

 h) cazierul judiciar; 

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

sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

            Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin 

secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau instituţiei publice 



organizatoare a concursului, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet 

a acesteia în format deschis, editabil. 

           Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate 

sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea 

cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

            Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria 

răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 

parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora 

organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de 

numire. 

         Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Selecţia dosarelor se va efectua în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

 

Bibliografia /tematica: 

•  Constituţia României, republicată 

•  Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

•  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

•  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

• Titlu IX -Impozite și taxe locale din Codul fiscal , aprobat prin 
Legea  nr. 227/ 2015 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Titlu IX -Impozite și taxe locale din Normele metodologice de 
aplicare a  Legii  nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

 Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs şi de 

depunere a dosarelor se pot obține la sediul Primăriei Comunei Săpoca, din 

sat Săpoca, nr. 141, comuna Săpoca, județul Buzău, persoană de contact 
Dobrie Cezar Florin – consilier resurse umare, telefon 

0238508144/0238508479;           e-mail:primariasapocabz@gmail.com. 
 

ATRIBUTII PREVAZUTE IN FISA POSTULUI: 

1.Consilier, clasa I, grad profesional asistent,   
   

➢ Centralizeaza si evidentiaza sumele date in debit sau la scadere si 
propune masuri de urmarire si incasare a acestora la termen; 

➢ culege informatii despre debitorii rau-platnici, persoane fizice si 

juridice prin transmiterea anuală de somații și titluri executorii si 
procedeaza la executarea silita a creantelor bugetare conform legislatiei in 

vigoare, documentatia respectiva fiind supusa spre aprobare primarului; 
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➢ întocmește dosarele fiscale ale persoanelor juridice, urmărește și 
execută debitele datorate de catre acestea ; 

➢ operează scutirile de taxe și impozite conform codului fiscal ; 
➢ opereaza sumele provenite din executari silite, transfer bancar si 

reglari de sume in evidenta fiscala 

➢ aplica prevederile legale privind executarea creantelor bugetare cu 
toata metodologia de executare silita, intocmind toate documentele necesare 
prevazute in legislatie, pe care le inmaneaza sub semnatura contribuabililor 

si urmareste incasarea debitelor in termenele legale; 
➢ Asigura rezolvarea corespondentei din domeniul de activitate in 

termen; 

➢ Respecta regulamentul intern;  
➢ Duce la indeplinire  alte sarcini si atributii de serviciu trasate de catre 

primarul si secretarul comunei, din domeniul de activitatei;  
➢ Aduce la îndeplinire dispozitiile primarului si hotararile consiliului 

local care se refera la domeniul sau de activitate; 

 
2.Consilier, clasa I, grad profesional principal 

➢ Preia declaratii de impozitare si taxe asigurand verificare si valorificarea 
acestora potrivit reglementarilor in vigoare; 

➢ Preia contractele de vanzare-cumparare/concesiune, in vederea 
urmaririi si incasarii acestora. 

➢ Transmite anual adrese de înștiințare celor care nu au depus declaratii 
sau ale caror declaratii contin erori , eliberează adeverințe privind 
situația fiscală si solutioneaza cererile depuse conform documentatiei 
atasate; 

➢ Preia, inregistreaza  si actualizeaza la rol declaratiile fiscale ale 
contribuabililor in  conformitate cu actele de transmitere a dreptului de 
proprietate si  in concordanta cu datele inscrise in registrul agricol  

➢ Intocmeste borderourile de debite si scaderi în programul de impozite și 
taxe, urmareste si asigura operarea lor in evidentele sintetice si analitice 
dupa care le transmite spre executare la organele de incasare; 

➢ Efecueaza impunerea din oficiu in cazul contribuabililor care au încheiat 
contracte de concesiune cu instituția și nu au depus declarațiile de 
impunere; 

➢ Operează înscrierile şi radierile mijloacelor de transport la persoane 
fizice şi juridice și completează registrul de evidență a mijloacelor de 
transport, transmite înstrăinarile auto către SRPCIV și transmite 
procesele verbale de înștiințare-radiere către instituțiile pe raza cărora s-
a dobândit autovehicolul; 

➢ Trasmite dosarele de transfer autovehicule catre institutiile competente; 
➢ confrunta periodic datele inscrise in registrul agricol cu cele din rolurile  

nominale unice; 
➢ Asigura rezolvarea corespondentei din domeniul de activitate in 

termen; 
➢ Respecta regulamentul intern;  
➢ Duce la indeplinire  alte sarcini si atributii de serviciu trasate de catre 

primarul si secretarul comunei, din domeniul de activitatei;  
➢ Aduce la îndeplinire dispozitiile primarului si hotararile consiliului 

local care se refera la domeniul sau de activitate; 
 

                   PRIMAR,  

 MANEA Laurențiu Iulian                     Secretar general al UAT Săpoca 
                                           BARCHIZEANU  Maria-Tania  


