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A N U N Ţ

           Având  în  vedere  prevederile  art.  618  alin.(2)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizat în baza excepţiilor prevăzute de:
            -art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
             -art.27 din OUG nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea  de sprijin financiar din
fonduri  externe  nerambursabile,  aferente  Programului  operaţional  Competitivitate  2014-2020,  în
contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene;
              -Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de
alertă  a  concurdurilor  pentru ocuparea  posturilor  vacante  din cadrul  unor instituţii  din sistemul
justiţiei precum şi din cadrul Curţii de Conturi, Primăria comunei Cocora organizează concurs  de
recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
-Referent, clasa III, gradul profesional debutant- Compartimentul impozite şi taxe locale

 Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 Concursul va avea loc în data de  7 decembrie  2021  ora 10.00 - proba scrisă, la sediul

Primăriei comunei COCORA, str.Pricipală nr.116, judeţul Ialomiţa.
-Condiţiile  generale,  de participare  la  concurs  sunt  cele  prevazute  de  art.465 din  O.U.G.

nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:
-Condiţiile de participare:
  Pentru ocuparea   funcţiei publice de execuţie - Referent, clasa III, gradul profesional

debutant - Compartimentul impozite şi taxe locale:
-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Data afişării anunţului: - 4 noiembrie 2021;  
Dosarele  concurs se pot depune în perioada 4 noiembrie-23 noiembrie  la sediul Primăriei 

Cocora, comuna Cocora, str.Principală nr.116, judeţul Ialomiţa, telefon:0730619748, e-mail
primariacocorail@yahoo.com, persoana de contact Stanciu Constantin-secretarul general al comunei.
            Selecţia  dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea
termenului  de depunere a dosarelor  respectiv 24 noiembrie - 2 decembrie 2021.
            Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului se afişează la sediul Primăriei
Cocora şi pe pagina de internet a Primăriei  Cocora www.comuna cocora.ro.

Bibliografia  conţine în mod obligatoriu Constituția României, republicată, titlul I şi II ale
părţii  a VI-a din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi complatările ulterioare şi Legea nr.202/2002
privind  egalitatea  de şanse şi  de tratament  între  femei  şi  bărbaţi,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare.

De asemenea vă adresăm rugămintea de a desemna câte un reprezentant pentru a participa  în
cadrul comisiei de concurs şi în cea  de soluţionare a contestaţiilor, potrivit  art. 618 , alin (5)  şi (6)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administraativ, cu modificările şi completările ulterioare.



BIBLIOGRAFIE
pentru   concursul  de  recrutare  organizat  in  vederea  ocupării  funcţiei  publice  de

execuţie vacante de Referent, clasa III, gradul profesional debutant - Compartimentul impozite
şi taxe din  aparatului de specialitate a primarului comunei Cocora .

1.-Constitutia Romaniei;
2.-O.U:G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare titlul I şi II-partea a VI-a;
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 şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi,republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
5.-H.G. nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici;
6.-Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;
7.-H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal;
8.-Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 TEMATICA
1. 1.-Constitutia Romaniei;
2.-O.U:G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare titlul I şi II-partea a VI-a;
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 şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi,republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
5.-H.G. nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici;
6.-Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;
7.-H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal;
8.-Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

PRIMAR,
       Ing.LEFTER SORIN-DĂNUŢ


