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ANUNŢ 
privind  

organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice 

de executie vacantă de INSPECTOR, clasa I, gradul profesional asistent – 

Compartimentul Impozite şi taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Agapia, judetul Neamţ 

 

 

     PRIMĂRIA COMUNEI AGAPIA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei 

publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, gradul profesional asistent – 

Compartimentul Impozite şi taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Agapia, judetul Neamţ  în data de 25 august 2022, ora 10,  proba scrisă, la sediul 

Primăriei comunei Agapia, judetul Neamţ. 

   

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Condiţii  specifice: 

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 

economice  sau administraţie publică 

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an; 

 

Condiţii de desfăşurare a concursului: 

      Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Agapia, str.Nicolae Iorga  nr.140, din 

comuna Agapia, judeţul Neamț. 

               

 Proba scrisă se va desfăşura în data de:  25.08.2022, ora 10
00

; 

 Proba de interviu se va desfăşura ulterior, data si ora probei de interviu se va afisa odata cu afisarea      

rezultatelor probei scrise.; 

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului 

privind organizarea concursului de recrutare, respectiv: 25.07.2022-16.08.2022. 

Data publicităţii : 25.07.2022. 
 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore săptămana. 

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării 

concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la 

secţiunea special creată în acest scop. 

 

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 08
00

-16
00

 de luni-vineri la nr. de tel. 0372522208 
sau 0757102326, email: primariaagapia@yahoo.com sau  agapia@nt.e-adm.ro. 

 Persoană de contact: doamna ILIOI ELENA –DOINA , secretar general al comunei Agapia.. 
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BIBLIOGRAFIE : 

1. Constituţia României, republicată ; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;   

3. O.G.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 şanseşi de tratament între femei şibărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

5.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 

6.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completăril ulterioare. 

7.  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

8. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale cu 

modificările şi completările ulterioare 

TEMATICA: 

1.  Constituţia României, republicată -Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I,Titlul II, Statutul funcţionarilor publici 

3. Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Prevederile referitoare la prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

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

modificările şi completările ulterioare. - Prevederile referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament 

între bărbaţi şi femei 

5.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare -TITLUL IX - 

Impozite şi taxe locale 

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare.TITLUL VII Colectarea creanţelor fiscale-(capitol I - VIII) 

7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare-

Capitol I – II 

8. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale cu 

modificările şi completările ulterioare-Integral 

 

   

PRIMAR, 

NASTASĂ  NECULAI 


