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ANUNŢ

         Conducerea Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, instituție publică de
interes local,  legal  reprezentată  prin  Director  Executiv  Claudia  Grigorică  anunţă  organizarea
examenului/concursului de promovare a funcționarilor publici de execuție din cadrul instituției, în gradul
profesional  imediat  superior  celui  deținut,  în  data  de  20.03.2017,  ora  10 –proba  scrisă,  la  sediul
Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț din str. Alexandru cel Bun nr.12.

a) Concursul de promovare în grad consta în 3 etape succesice după cum urmează:
- Selectarea dosarelor
- Proba scrisă
- Interviul

b) Condițiile de desfășuare a concursului:
- dosarele de concurs se depun in perioada 17.02.2017 – 08.03.2017;
- selectarea dosarelor se va face în perioada 09.03.2017 – 13.03.2017;
- proba scrisa se va sustine in data de 20.03.2017  ora 10 la sediul Directiei Taxe și 

Impozite a Municipiului Piatra Neamț din str. Alexandru cel Bun nr.12;
- data și ora susținerii interviului se vor afișa împreună cu rezultatele probei scrise – la 

sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț din str. Alexandru cel Bun 
nr.12.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod 
obligatoriu :

- Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul  de resurse 
umane în vederea atestării vechimii în gradul professional din care promovează;

- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor  profesionale individuale din ultimii 
2 ani;

- Formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 din HG nr.611/2008.

c) Condiții generale de participare la concurs:
Potrivit art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și 
completările 

ulterioare, pentru a participa la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții:

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 
promovează;

- să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale 
în ultimii 2 ani calendaristici;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii 
nr.188/1999, r2, cu modificările și completările ulterioare; 

      b) Bibliografia propusă pentru concurs este:
 Legea nr.215/2001 administrației publice locale, actualizată;
 Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal -Titlu IX;
 Legea nr.207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală;
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2;
 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, actualizată;
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