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ANUNŢ 

 

Primăria Comunei Leliceni, Județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, de Consilier, clasa I, Asistent, în 

cadrul Compartimentului contabilitate- finanțe,  impozite și  taxe - al Primăriei Comunei 

Leliceni. 

Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

generale, conform art.54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - 

Republicare, cu modificările și completările ulterioare: 

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) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, 
atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 



h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi 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; 

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Condiţiile specific necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice sunt: 

o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economiei sau 

juridic; 

o  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 ani; 

o  cunoştinţe de operare pe calculator la nivel mediu, Word si Excel; 

o constituie avantaj deținerea diplomei de competențe profesionale în domeniul 

economiei 

o Experiență minim 1 an în domeniul activității de impozite și taxe 

o disponibilitate pentru program de lucru prelungit;  

o program de lucru flexibil 

o abilităţi de comunicare şi lucru în echipă; 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

o 1 iulie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 

o 23 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 

 

Conform art. 49  Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta 

un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 



 

1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

2. curriculum vitae, modelul comun european; 

3. copia actului de identitate; 

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 

5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 

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

6. 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; 

7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 

implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 

9. cazierul judiciar; 

10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii 

de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 

și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a 

complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului. 



Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii vor fi prezentate și în original în 

vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Leliceni, Județul Harghita, telefon 

0266/310583. 
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Primar, 

Keresztes Balázs 
 

 

 


