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ANUNŢ 

 

Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț. 

str.Cuejdi nr.1B, Clădirea Mall Forum Center, et.III, anunţă organizarea concursului de 

recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul 

Serviciul stabilire/ colectare impozite și taxe locale, relații publice și administrativ: 

 

Compartiment relaţii publice, administrativ: 

● inspector clasa I grad profesional asistent – perioadă nedeterminată, cu durata 

normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

 

Birou stabilire/ colectare impozite și taxe locale: 

● inspector clasa I grad profesional asistent – perioadă nedeterminată, cu durata 

normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 

Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei Taxe și Impozite din str. Cuejdi nr.1B, clădirea 

Mall Forum Center et.III, după următorul calendar:  

- depunere dosare de concurs în perioada  08.04.2022 – 27.04.2022; 

- perioadă selectare dosare 28.04.2022 – 04.05.2022; 

- proba suplimentarăpentru testarea competențelor IT: 10.05.2022, ora 9; 

- proba scrisă se va sustine în data de 11.05.2022, ora 10; 

- interviul se va sustine , într-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la data 

susțineriiprobeiscrise. 

Învedereaparticipării la concurs, candidaţiidepundosarul de concurs în termenul mai 

sus precizat, dosar care vaconţineîn mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG 

nr.611/ 2008, cu modificările ulterioare. 

  

 

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.465 din OUG nr.57/ 

2019 privind Codul administrativ. 

 

Condiții specifice de ocupare a posturilor: 

a) pentru funcția publică de inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment 

relații publice, administrativ: 

- cunoştinţe operare calculator, nivel mediu, ce vor fi testate în cadrul probei 

suplimentare eliminatorii, programată pentru data de 10.05.2022, ora 9.00; 

- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă 

într-unul din următoarele domenii ale științelor sociale: științe economice, 

științe juridice, științe administrative, științe ale comunicării; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 

1 an; 

b) pentru funcția publică de inspector clasa I grad profesional asistent – Birou stabilire/ 

colectare impozite și taxe locale: 

- cunoştinţe operare calculator, nivel mediu, ce vor fi testate în cadrul probei 

suplimentare eliminatorii, programată pentru data de 10.05.2022, ora 9.00; 
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- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă 

într-unul din următoarele domenii ale științelor sociale: științe economice, 

științe juridice, științe administrative; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 

1 an. 

  

Vechimeaînmuncăşi/sauînspecialitateastudiilordobânditădupă data de 01.01.2011 va fi 

atestatăprinadeverinţe care vor urmari respectarea modelului prevazut în anexa nr. 2D la HG 

nr.611/ 2018. 

 

  

 Bibliografia și tematica propusă pentru concurs este: 

a) pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment relații 

publice, administrativ: 

 

Bibliografia: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. 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; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.544/ 2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

6. HG nr.123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

7. OG nr.27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

8. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

Titlul IX; 

 

Tematica: 

- Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (Constituţia 

României); 

- Reglementări privind Codul administrativ: Partea a VI a –Titlul I şi Titlul II; 

- Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

- Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

- Reglementări privind liberul acces la informații de interes public și aspecte specifice privind 

modul de aplicare a acestora; 

- Reglementări activităţii de soluţionare a petiţiilor în cadrul instituțiilor publice; 

- 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; 

 

 

b) pentru funcţia publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent -Birou 

stabilire/ colectare impozite și taxe locale: 

 

Bibliografia: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. 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; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



5. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal -Titlul IX; 

6. Legea nr.207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 

Tematica: 

- Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (Constituţia 

României); 

- Reglementări privind Codul administrativ: Partea a VI a –Titlul I şi Titlul II; 

- Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

- Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

- Reglementări privind taxele și impozitele locale; 

- Reglementări privind Codul de procedură fiscală titlul I cap. I-II, titlu III cap. II, IV și 

VI-VII, titlul V și titlul VII cap. I-II. 

 

 

 

Relaţiisuplimentare se pot obţine la sediul Direcției Taxe și Impozite, telefon 0233 

213 884, fax 0233 213 894 - Alina Popescu –inspector superior, CompartimentJuridic, 

ResurseUmane, e-mail: alina.popescu@primariapn.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișat la sediu, astăzi 08.04.2022 

 


