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A N U N T 

Primăria comunei Horodnic de Sus cu sediul în comuna Horodnic de Sus, judeţul 
Suceava organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: 

- consilier , clasa I, grad profesional principal, pe durata nedeterminata in cadrul 

compartimentului impozite si taxe locale; 

Conditiile de participare sunt: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 

lunga durata, absolvite cu diploma de licenta ; 
- vechimea minima in specialitatea studiilor necesare ocuparii/ exercitarii functie i 

publice,  5 ani; 
Data, ora si locul desfasurarii concursului: 

- Proba scrisa: 15.05.2019, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Horodnic de Sus  

- Interviul: 17.05.2019, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Horodnic de Sus 

Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 zile de la data publicar ii 
anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III –a, la sediul Primariei comunei 
Horodnic de Sus, judetul Suceava. 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sa conţina in mod obligatoriu documente le 
prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 

             Relaţii suplimentare se pot obtine  la telefon 0744 909 707 , prin email  
comunahorodnicdesus@yahoo.com sau la sediul primăriei – referent resurse umane. 
 

            BIBLIOGRAFIE DE CONCURS  

 Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale cu modificarile si completar ile 

ulterioare ; 
 Constitutia Romaniei; 

 Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completar ile 
ulterioare; 

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public; 
 Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completăr ile 

ulterioare;  
 Legea nr. 213 / 1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 Legea nr. 195 / 22.05.2006 privind cadrul descentralizarii; 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare – capitolul pentru 

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

 

Primăria Comunei Horodnic de Sus 
www.horodnicdesus.ro 

Str. Principală, nr. 1434, Comuna Horodnic de Sus, Județul Suceava, Cod poștal 727305 
E-mail: comunahorodnicdesus@yahoo.com 

Telefon: 0330 112 300 

Cod Fiscal: 15562708  
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