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    MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT 

    DIRECTIA TAXE SI IMPOZITE 
Str. Cuejdi nr.1B Clădirea Mall Forum Center et.III 

tel.0233/213884, fax 0233/213894, 
e-mail: taxesiimpozite@primariapn.ro 

Operator date cu caracter personal nr.21066  

Nr. înregistrare: 13093/ 08.03.2022 

 

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 07.04.2022, ora 10 – 

proba scrisă, la sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț din str. Cuejdi nr.1B 

Clădirea Mall Forum Center et.III. 

 

a) Concursul de promovare în grad consta în 3 etape succesive după cum urmează: 

- Selectarea dosarelor 

- Proba scrisă 

- Interviul 

 

b) Condițiile de desfășuare a concursului: 

- dosarele de concurs se depun în perioada 08.03.2022 – 28.03.2022; 

- selectarea dosarelor se va face în perioada 29.03.2022 – 04.04.2022; 

- proba scrisă se va sustine in data de 07.04.2022 ora 10 la sediul Directiei Taxe și 

Impozite a Municipiului Piatra Neamț din str. Cuejdi nr.1B Clădire Mall Forum 

Center et.III; 

- 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 Cuejdi nr.1B 

Clădire Mall Forum Center et.III. 

 

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 profesional din care 

promovează; 

- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

- Adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 

situației disciplinare a funcționarului public; 

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

 

c) Condiții generale de participare la concurs: 

Potrivit art.479 și art. 597 alin.(1) lit.h din OUG nr.57/ 2019, pentru a participa la 

examenul/concursul de promovare în gradul professional 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; 

- sã fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ. 
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d) Bibliografia și tematica stabilite pentru concurs este: 

Pentru candidații din cadrul Biroului evidență contabilă, evidență venituri/ amenzi, urmărire și 

executare silită 

Bibliografia:  

(1) Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Titlul V al părții a 

III-a și 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; 

(2) Legea nr.227/ 2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX; 

(3) Legea 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlu 

VII Colectarea creanțelor fiscale; 

(4) OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Tematica: 

(1) Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Titlul V al părții a 

III-a cap.VIII (art.195 – 200) și Titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului 

plătit din fonduri publice (art.365 – 537); 

(2) Legea nr.227/ 2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX - 

Tipuri de impozite și taxe locale și reguli generale privind fiecare tip de impozit și taxă locală; 

(3) Legea 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare Titlu 

VII Colectarea creanțelor fiscale Cap.I – de la art.152 la art. 162, inclusiv - organizarea 

evidenței creanțelor fiscale, colectare creanțelor fiscale, stabilirea termenelor de plată, 

emiterea certificatelor fiscale, Cap.II – de la art.163 la art. 172, inclusiv - stingerea creanțelor 

fiscale prin plată, compensare și restituire; efectuarea plății și modalități de plată; ordinea 

stingerii obligațiilor fiscale;  Cap.VIII – de la art.220 la art.230, inclusiv – organul fiscal local 

și executorii fiscali – definiții și atribuții; titlul executoriu și somația – emitere, elemente 

obligatorii, termene de transmitere; 

(4) Reglementări privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Pentru candidații din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane: 

Bibliografia:  

(1) Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Titlul V al părții a 

III-a și 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; 

(2) Legea nr.227/ 2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX; 

(3) Legea 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlu 

VII Colectarea creanțelor fiscale; 

(4) PO-CJRU-14 privind Declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau 

juridice, ed.I, rev.0: 

Tematica: 

(1) Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Titlul V al părții a 

III-a cap.VIII (art.195 – 200) și Titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului 

plătit din fonduri publice (art.365 – 537); 

(2) Legea nr.227/ 2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX - 

Tipuri de impozite și taxe locale și reguli generale privind fiecare tip de impozit și taxă locală; 

(3) Conduita organului fiscal în cazul insolvabilităţii şi al deschiderii procedurii insolvenţei 

potrivit Legii nr. 85/2014.  
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Pentru candidații din cadrul Biroului stabilire/ colectare impozite și taxe locale: 

Bibliografia:  

(1) Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Titlul V al părții a 

III-a și 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; 

(2) Legea nr.227/ 2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX; 

(3) Legea 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlu 

VII Colectarea creanțelor fiscale; 

Tematica: 

(1) Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Titlul V al părții a 

III-a cap.VIII (art.195 – 200) și Titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului 

plătit din fonduri publice (art.365 – 537); 

(2) Legea nr.227/ 2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX – 

Cap.I-IX; 

(3) Legea nr.207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlu VII Colectarea creanțelor fiscale 

Capitolul I art.159-160 și Capitolul II. 

 

 

 

Afisat astazi, 08.03.2022 


