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Nr. 41 /04.01.2023 

ANUNŢ Primăria comunei Mereni, judeţul Constanţa organizează examen pentru promovarea în grad profesional, imediat superior celui deţinut, după cum urmează: 

 inspector, clasa I, grad profesional asistent – în inspector, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului Taxe, Impozite şi Casierie. 

 În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, în conformitate cu prevederile art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite 

de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională 
cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
 

Condiţiile de desfăşurare a examenului: 
Examenul de promovare în grad profesional va consta în 3 probe succesive, după cum urmează: 

- selecţia dosarelor de înscriere; 
- proba scrisă; 
- interviul. 
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Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Mereni, str. Libertăţii, 
nr. 112, judeţul Constanţa, la data de 7 februarie 2023, ora 10:00, proba scrisă. 

Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise (data şi ora susţinerii interviului se afişează o dată cu 
rezultatele probei scrise). 

 

     În conformitate cu prevederile art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, 
respectiv în perioada 4 ianuarie – 25 ianuarie 2023, şi conţine în mod obligatoriu: 
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
din ultimii 2 ani de activitate; 
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă 
acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 
d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională 
cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
e) formularul de înscriere. 

 Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în  termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în 
perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2022. 

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Sibel _____________ – secretarul general al comunei Mereni, judeţul Constanţa şi la nr. de tel. 

0241/859.203, fax 0241/859.336, adresa de e-mail: primaria.mereni@yahoo.com. 

 BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN  
 inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Taxe, Impozite şi Casierie 

 
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea a VI-a, titlul I şi II şi Partea a VII-a; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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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, cu modificările şi completările ulterioare 
(titlul IX – Impozite şi taxe locale); 
6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
7.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 TEMATICA PENTRU EXAMEN inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Taxe, Impozite şi Casierie 

 
 

1. Constituţia României, republicată. 
a. Principii generale; b. Drepturile şi libertăţile fundamentale; 
c. Îndatoririle fundamentale. 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
a. Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 
publice, Titlul I - Dispoziţii generale şi Titlul II - Statutul funcţionarilor publici; 
b. Partea a VII-a - Răspunderea administrativă. 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
a. Capitolul I: Principii şi definiţii; 
b. Capitolul II – Dispoziţii speciale, SECŢIUNEA I: Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, SECŢIUNEA II: Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi. 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
a. Capitolul II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 
muncii; 

b. Capitolul III: Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare. 
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
(titlul IX – Impozite şi taxe locale); 
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-  Titlul IX - Impozite şi taxe locale. 
6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal. 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
a. Capitolul I: Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală; 
b. Titlul III Capitolul IV: Actele emise de organele fiscale;  

c. Titlul V Capitolul VI: Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale. 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii examenului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 
 
Publicat azi, 04.01.2023, la sediul Primăriei Mereni și pe site-ul 

www.primaria-mereni.ro. 

 

 

 

                                                                                      

PRIMAR, DUMITRU GURIŢĂ 
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