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ANUNŢ 
 

 
         Primăria comunei Stejari organizează, la sediul său din comuna Stejari, județul Gorj, 
concursuri/examene pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru Consilier, 
clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal și Inspector, 
clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad profesional principal ambele din 
cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe locale, achiziții publice din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Stejari  
 

Probele de concurs se vor desfăşura după cum urmează: 
- în data de 25.11.2020, orele 10.00 proba scrisă pentru consilier și orele 

13.00 pentru inspector; 
- în data de 27.11.2020, orele 10.00 interviul pentru consilier și orele 13.00 

pentru inspector. 
 

Dosarele de înscriere la concurs:   
- Dosarele de concurs/examen se depun în termen de 20 zile de la data 

publicării anunțului, respectiv până la data de 12.11.2020, orele 16.00 la 
sediul Primăriei Stejari – registratură, persoană de contact: Bucea Claudiu, 
tel/fax: 0253235282, tel mobil: 00758032121, e-mail: 
primariastejari@yahoo.com 

- Conțin în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare;   

 
      Condiţii de participare:  

- Minim 3 ani în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 
- Cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în 

condițiile legii; 
 



 
Bibliografia Consilier I principal:  
 

a) Constituția României, republicată; 
b) Titlul I și titlul II, partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019; 
c) Legea nr.82/1991 – a contabilității, republicată 4, cu modificările și 

completările ulterioare; 
d) Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 
 
Bibliografia Inspector I principal:  
 

a) Constituția României, republicată; 
b) Titlul I și titlul II, partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019; 
c) Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
d) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plată; 
 
 

 
 

PRIMAR, 
Păiuși Robert-Ionuț 

 
 
 
 

 


