
JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA ALEXANDRIA        

Directia Economica                     

Nr…………./……………..2018  

          A N U N T,           
        Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza  

la sediul acesteia concurs de recrutare   in data de 03.05.2018 , ora 10.00  proba scrisa si interviul care 

se va stabili ulterior cu respectarea prevederilor  art.56 din  H.G nr. 611/ 2008  pentru  aprobarea  

normelor privind  organizarea  si dezvoltarea  carierei funcționarilor publici   pentru ocuparea   functiei   

publice de executie vacanta  astfel:      

Directia Impozite si Taxe Locale   

Compartiment Politici Fiscale   

-consilier ,clasa I,grad profesional superior 
Conditii generale –prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)privind Statutul Functionarilor 

Publici cu modificarile si completarile ulterioare 

Conditii participare concurs: 

Studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata 

,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  
Vechime in specialitatea  studiilor  absolvite minim 9 ani .  

Cei interesati vor prezenta  urmatoarele acte: 

       -      cerere participare la concurs anexa 3 

       -     curriculum vitae ,modelul comun european   

        -     copia  actului de identitate 

- copiile diplomelor de studii certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 

specializari si perfectionari 

- copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei 
publice,management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice dupa caz.  

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si  

dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice. 

- cazierul judiciar 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  

- declaratie pe propria raspundere  sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de 

lucreator al Securitatii sau collaborator al acestuia. 
-  Copiile de pe actele mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs 

Principalele atributii ale fisei postului: 

      Fundamenteaza politica fiscala practicata de Consiliul Local Alexandria privind taxele si impozitele  

       locale  pentru toate categoriile de contribuabile 

      Estimeaza gradul de suportabilitate al cetatenilor pentru taxele si impozitele locale precum si  

      tarifele pentru plata utilitatilor publice  pentru contribuabili personae fizice/personae juridice 

      Propune strategia stabilirii tarifelor practicate la inchirieri terenuri si cladiri               

      pentru:piete,targuri,oboare , alte activitati comerciale in functie de obiectul principal de activitate si   

       in cazul unor  evenimente organizate de Primaria municipiului Alexandria   

Sprijină dezvoltarea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale prin elaborarea de 

politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale; 

Asigura coordonarea generala si aplicare unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxelor 

datorate de persoanele fizice/juridice ; 

Coordoneaza activitatea de comunicare a actelor administrative fiscale  prin toate modalitatile 
prevazute de Codul  de procedura  fiscala ; 

Informeaza superiorii si conducatorul institutiei despre aspectele constatate in exercitarea 

atributiilor sau eventualele erori depistate ; 

Solicita aviz de specialitate juridic ori de cate ori este cazul ; 



Fundamentează, elaborează, implementează şi monitorizează strategii, programe şi proiecte, în 

domeniile de competenţă; 

Iniţiază, elaborează, analizează, avizează şi promovează spre aprobare proiecte de acte normative 

pentru reglementarea domeniilor de activitate gestionate; 

Elaborează proiecte de acte normative în domeniile stabilirii, impunerii, urmăririi şi încasării 

impozitelor şi taxelor locale, al administrării creanţelor bugetelor locale, inspecţiei fiscale, 

soluţionării contestaţiilor asupra actelor de impunere; 

Indrumă şi sprijină aparatul de specialitate în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi 

îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege; 
Analizează şi elaborează puncte de vedere cu privire la aspecte semnalate prin interpelări şi 

întrebări formulate de contribuabili şi formulează răspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de 
persoane fizice/persoane juridice sau direcţionate de la alte structuri sau autorităţi; 

Acordă asistenţă contribuabililor pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul 

administrării creanţelor bugetare locale şi în domeniul administrării veniturilor; 

Participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce se impun a se aproba pentru reglementarea 

activitatii de stabilire, impunere, urmărire şi încasăre a impozitelor şi taxelor locale; 

Monitorizează şi analizează modul de asigurare a resurselor financiare la nivelul  unităţii 

administrativ-teritoriale şi formulează propuneri de îmbunătăţire a sistemului; 

 

Salariul de baza pentru functia publica de consilier ,clasaI,grad profesional  superior este de 

4440  lei la care se adauga gradatiile aferente vechimii in munca.  

Dosarele se depun in termen de 20 zile de la data publicarii in monitorul oficial ,respectiv 

18.04.2018. 
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1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

(Titlul IX- impozite si taxe locale); 

2.H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   

       Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

       completarile ulterioare; 

4.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

5.Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

     6. Constitutia Romaniei 

7. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
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