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          Nr. 1987/28.02.2023 
 
 
 

ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE 
 
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477 alin. (1), art. 480 alin. 

(3) precum și ale art. 481 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și cumpletările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul primăriei Comunei 
Scânteiesti va avea loc în data de 15.03.2023 examenul de promovare în clasă. 
 
Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: 
Concursul de promovare în clasă se va desfășura la Sediul administrativ-birouri situat 
în str. Unirii nr. 16 sat Fântânele, Comuna Scânteieşti, jud. Galaţi 

– proba scrisă: 15.03.2023, ora 10:00 

– interviul: maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise 

Condițiile de participare la examenul de promovare: 
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

1. să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de 
studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un 
domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul 
autorității sau instituției publice; 

2. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

Funcția publică pentru care se organizează examenul și structura din care face 
parte: 
Inspector asistent în cadrul compartimentului financiar contabilitate şi resurse 
umane 
 
Dosarul de concurs se depune de către candidat în termen de 5 zile de la data 
publicării anunțului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine 
în mod obligatoriu: 
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 
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b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara 
activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către 
conducătorul autorității sau instituției publice; 

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 
situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă 
acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în 
condițiile legii. 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la Sediul administrativ-
birouri situat în str. Unirii nr. 16 sat Fântânele, Comuna Scânteieşti, jud. Galaţi şi 
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 
611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 08:30 – 15:30 de luni până 
vineri, la nr. de telefon: 0236.348.007 de la dna Mihaela PIETRARU, secretar 
general 
  
 
BIBLIOGRAFIE/ TEMATICĂ 
  
Bibliografie: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor 

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

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

bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completarile 

ulterioare- TITLUL IX (impozite si taxe locale) 

6. Hotărâre nr. 1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata- TITLUL IX-impozite şi taxe locale 

7.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si 

completarile ulterioare;(impozite si taxe locale) - TITLUL III,V,VI.VII,XI 

8. ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării 

certificatelor și adeverintelor de către autoritățile publice centrale și locale 
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9. Ordinul Ministerului Finanfelor Publice nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru 

aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 

care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. 

Tematică: 
1. Constituția României, republicată 

• Titlul II, Capitolul II ”Drepturile și libertățile fundamentale”; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

• Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare: 

• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare 

• Capitolul I  Principii și Definiții; 

• Capitolul II Dispoziții speciale. 

• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

• Capitolul II Egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați în 
domeniul muncii; 

• Capitolul IV Egalitatea de șanse între femei şi bărbați în ceea ce privește 
participarea la luarea deciziei. 

5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completarile ulterioare 

• TITLUL IX Impozite si taxe locale 

6. Hotărâre nr. 1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata-  

• TITLUL IX-impozite şi taxe locale 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi 
completările ulterioare;(impozite si taxe locale)  

• TITLUL  III  Dispoziţii procedurale generale 

• TITLUL  V  Stabilirea creanţelor fiscal 

• TITLUL  VI  Controlul fiscal 

• TITLUL  VII  Colectarea creanţelor fiscale 

• TITLUL  XI  Sancţiuni 
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8. ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării 
certificatelor și adeverintelor de către autoritățile publice centrale și locale- integral 
9.Ordinul Ministerului Finanfelor Publice nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu- integral 

 
 
ATRIBUŢII FIŞĂ POST 

1) asistență și îndrumare contribuabili privind aplicarea unitară a 
prevederilor legislației privind impozitele și taxele locale; 

2) constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor locale datorate de către 
persoanele juridice și fizice; 

3) întocmirea dosarului fiscal și gestionarea documentelor referitoare la 
impunerea fiecărui contribuabil, persoană juridică și fizică, grupate în dosarul fiscal 
unic; 

4) asigură depunerea și verificarea declarațiilor fiscale privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale; 

5) aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor 
juridice și fizice care  încalcă prevederile legale, în ceea ce priveşte respectarea 
termenului de declarare a bunurilor mobile şi imobile supuse impozitării; 

6) efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu şi-au corectat 
declaraţiile iniţiale; 

7) stabileşte baza de impunere şi introduce datele în evidenţa fiscală pe 
plătitor; 

8) urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a 
declaraţiilor de impunere de către contribuabili şi ia măsuri de identificare a tuturor 
creanţelor bugetare ale acestora în vederea creării rolului nominal unic; 

9) emiterea deciziei de impunere ca urmare a depunerii declarațiilor 
fiscale/declarațiilor fiscale rectificative de către contribuabili; 

10) înregistrarea în programul informatic a declarațiilor fiscale/deciziilor de 
impunere; 

11) verifică sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili, persoane 
juridice și fizice, stabilind după caz diferenţa faţă de impunerea inițială; 

12) verifică persoanele juridice și fizice asupra determinării materiei 
impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului 
local şi stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite şi taxe, pe perioada 
de prescripţie; 
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13) asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor 
şi taxelor a tuturor persoanelor juridice și fizice care au calitatea de contribuabili; 

14) eliberează certificatele fiscale, la cererea contribuabilului, şi a anexelor 
acestora pentru persoane juridice; 

15) analizează obiecţiunile şi contestaţiile persoanelor juridice și fizice 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii legale de rezolvare;  

16) propune, în condiţii prevăzute de lege, compensări între impozitele şi 
taxele locale; 

17) transmite documentația pentru urmărire în cazul diferențelor de 
impozite și taxe, penalități de întârziere și amenzi stabilite persoanelor juridice și 
fizice; 

18) înregistrarea/scăderea în/din evidența fiscală a bunurilor mobile și 
imobile; 

19) întocmire sumar notă de plată contribuabili persoane juridice și fizice; 
20) transferul către alte primării a dosarelor fiscale pentru contribuabilii care 

și-au schimbat sediul în alte localități;  
21) impunerea din oficiu a obligațiilor fiscale; 
22) comunicarea și transmiterea prin poștă a actelor administrativ fiscale; 
23) arhivarea la dosarul fiscal a documentelor; 
24) operarea extraselor de venituri în programul de impozite şi taxe; 
25) verificarea suprasolvirilor/soldurilor din evidența fiscală cu 

suprasolvirile/soldurile din evidența contabilă; 
26) întocmeşte referatul cu propunerea de soluţionare a dosarului de 

acordare de facilităţi fiscale acordate contribuabililor peroanelor fizice şi persoane 
juridice conform legislaţiei în vigoare și-l înaintează spre aprobare şefului ierarhic; 

27) consultarea registrelor electronice de evidență administrate de 
A.N.A.F., O.R.C.; 

28) efectuează controlul fiscal la persoane juridice prin (întocmirea 
programului de control, selectarea contribuabililor pe baza solicitărilor de la biroul 
impunere persoane juridice, pe baza solicitărilor contribuabilului, aleatoriu, 
repartizarea contribuabililor selectați pentru control, funcționarilor ce urmează să 
efectueze inspecțiile fiscale); 

29) întocmirea avizelor de inspecție  fiscală (întocmirea  listei cu 
documentele ce urmează să fie verificate de către organul fiscal, listarea unui extras 
din Carta drepturilor și obligațiilor contribuabilului, comunicarea avizului de inspecție 
fiscală – prin poștă cu confirmare de primire, accesare programe informatice, 
deplasarea la contribuabil în vederea efectuării inspecției fiscale); 

30) copierea documentelor din dosarul fiscal pentru a fi transmise la alte 
instituții, contribuabili, alte compartimente, etc.; 

31) întocmire adrese, cereri către contribuabili (pentru clarificarea situației 
fiscale, pentru că nu au declarat în termen modificarea bazei de impunere); 
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32) soluţionează în termen cererile și adresele depuse de contribuabili; 
33) răspuns adrese A.N.A.F., Poliție, Judecătorie, Executori judecătorești și 

banci, etc.; 
34) efectuează, la solicitarea şefului ierarhic, analize şi întocmeşte informări 

în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor şi a 
rezultatelor acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea 
legislaţiei fiscale, cauzele care generează evaziunea fiscală şi propune măsuri de 
înlăturare a acestora; 

35) analizează fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi 
informează operativ şeful ierarhic superior asupra problemelor deosebite propunând 
măsurile ce se impun; 

36) răspunde de însușirea şi aplicarea justă a legislaţiei privind impozitele 
şi taxele locale cu modificările la zi; 

37) colaborează instituțional cu persoane juridice din domeniu; 
38) asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor 

deţinute; 
39) evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire; 
40) preluare titluri executorii de la alte organe fiscale sau alte instituții 

abilitate inclusiv amenzi; 
41) gestionează activitatea de înregistrare a următoarelor categorii de 

vehicule: tractoare agricole, utilaje de construcții, mopede, etc.; 
42) înregistrare procese-verbale amenzi în registrul de amenzi; 
43) vizualizare program pentru verificare procese-verbale achitate; 
44) verificare legalitate procese-verbale amenzi; 
45) înregistrare procese-verbale amenzi în baza de date; 
46) activități de corespondenţă: adresa de înaintare, de confirmare a 

preluării debitului, de restituire procese-verbale amenzi neconforme; 
47) scanare procese-verbale amenzi și la cererea solicitanților înmânarea 

unei copii după acestea; 
48) îndosariere procese-verbale amenzi achitate şi neachitate; 
49) confirmă în termenul legal primirea titlurilor executorii şi respectiv 

preluarea debitelor trimise de alte organe de executare;  
50) întocmeşte referatul necesar în vederea întocmirii formelor de scădere 

din baza de date a amenzilor în cazul debitorilor decedaţi și a celor care fac dovada 
plății în altă localitate, scăderi stabilite de instanța de judecată prin sentințe definitive 
și irevocabile; 

51) desfășoară activități de arhivă (îndosariere și căutare procese-verbale 
de constatare amenzi, xerocopii după procesele-verbale de amenzi în vederea 
transferului în altă localitate a procesului-verbal de amendă, transferul procesului-
verbal de amendă la judecătoriile solicitante și pe raza căruia domiciliază 
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contravenientul, transferul procesului-verbal de amendă la organele de cercetare 
penală); 

52) înaintează documentele solicitate de instanța de judecată pentru 
procesele în curs în care Primăria Comunei  este în proces în ceea ce privește 
contestația la executare a procesului-verbal de amenzi, ce privesc transferul 
amenzilor în muncă în folosul comunității conform prevederilor legale; 

53) primește de la instanță hotărârile definitive și irevocabile ale instanțelor 
judecătorești în ceea privește amenzi persoane fizice și juridice, cu rezoluție de 
aplicare; 

54) realizează și alte sarcini în ceea ce privește impunerea persoanelor 
fizice și juridice repartizate de șeful ierarhic. 

55) introduce date şi ţine evidenţa tuturor contractelor de concesiune în 
bază informatică (în  programul electronic ) ; 

56) urmăreşte şi verifică derularea contractelor de concesiune cu 
respectarea clauzelor contractuale cum ar fi: stabilirea preţului prin indexare, 
utilizând indicii de inflaţie, stabiliţi şi transmişi de Institutul Naţional  de Statistică; 

57) întocmeşte dispoziţii de plată către casierie pentru plata garanţiei la 
contractele de concesiune; 

58) întocmeşte adrese către personalul cu atribuții de încasare a 
impozitelor și taxelor locale pentru stabilirea impozitului pe teren şi pentru rezilierea 
contractelor; 

59) notifică concesionarii restanţieri în vederea efectuării plăţii redevenţei; 
60) calculează debitul  şi întocmeşte referate pentru acţionarea în instanţă  

a concesionarilor rău platnici; 
61) întocmeşte notificări anuale pentru toţi concesionarii care deţin 

contracte în moneda naţională, folosindu-se indicele de inflaţie comunicat de 
Institutul  Naţional de Statistică; 

62) primeşte corespondenţa adresată Compartimentului şi o rezolvă; 
63) întocmirea diveselor rapoarte solicitate de șefii ierarhici; 
64) punerea la dispoziția controalelor echipei de audit, Curții de Conturi a 

documentelor solicitate; 
65) crearea rolului în programul informatic și transmiterea sumei de plată 

către operatorul economic; 
66) transmite către compartimentul registre agricole și activități funciare 

orice modificare de contract concesiune terenuri domeniul public sau privat al 
Comunei, schimbarea numelui firmei, valabilitatea contractului (dacă se află la 
instanță pentru neplată sau se renunță la contract); 

67) în domeniul implementării SCIM defineşte indicatorii de performanţă ai 
procesului coordonat, propune anual ţinte şi raportează primarului , gradul de 
realizare al acestor ţinte; 

68) asigură documentarea proceselor coordonate; 
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69) se implică în organizarea instruirii interne; 
70) verifică şi se implică în implementarea acţiunilor corective în cadrul 

procesului pentru care este responsabil; 
71) reprezintă persoanele auditate în cadrul procesului pentru care  este 

responsabil. 
72)    întocmeşte situaţiile financiare şi trimestriale privind salariile; 
73) întocmeşte statele de plată a salariilor pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei , instituţii autofinanţate, precum și indemnizaţiile 
cuvenite  consilierilor locali pentru participarea la şedinţele organizate; 

74) întocmește Ordine de plată pentru virarea la buget a impozitului pe 
salariu, CAS, fond șomaj, fond de sănătate, etc. pentru salariații instituției şi pentru 
angajator ; 

75) întocmește CEC în numerar; 
76) întocmește Borderou plată salarii pe card, pe fiecare unitate bancară și 

virarea salariilor pe card pentru salariați, consilieri locali, pe baza statelor de plată, în 
conformitate cu prevederile legale; 

77) întocmește monitorizarea cheltuielilor de personal; 
78) urmăreşte şi întocmeşte evidenţa financiar – contabilă a bunurilor 

mobile şi imobile aflate în patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ teritoriale; 
79) întocmeşte și comunica la termen declaraţiile lunare privind contribuţiile 

pentru asigurările sociale și cotele pentru şomaj 
80) asigură întocmirea documentațiilor privind plățile salariilor; 
81) întocmeşte anual, raportul privind situaţia bunurilor inventariate în 

patrimoniul public și privat al comunei   ; 
82) stabilește necesar fond de salarii în vederea înscrierii în proiectul de 

buget 
83) întocmește chestionare/situații statistice în domeniul salarizării; 
84) întocmește și transmite declarații (112, 205, 100); 
85) primește cererile completate și aprobate și asigură evidența zilelor C.O. 

și C.M.; 
86) Intocmește și eliberează adeverințe solicitate de către salariați sau alte 

persoane îndreptățite privind veniturile realizate anual, popriri, împrumuturi C.A.R., 
giranți, adeverințe medicale etc; 

 
PRIMAR, 

Ghiorghe BUTE 
 

        
 

SECRETAR GENERAL, 
             Mihaela PIETRARU 

 


