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ANUNT EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

Tn conformitate cu prevederile art.617 alin. (2) şi at art. 618 atm . (22) din Ordonanta de urgenţă 

a Guvernutui nr. 57/2019 privind Codut administrativ, cu modificările şi comptetărite utterioare şi ate 
Hotărării Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normetor privind organizarea şi dezvottarea 
carierei funcţionaritor pubtici, cu modificărite şi comptetărite utterioare, Serviciut Pubtic Finanţe 

Locale Ploieşti organizează La sediul instituţiei din Bd. independenţei nr. 16, Ptoieşti, examen de 
promovare in grad profesional pentru următoarele funcţii publice de execuţie: 

Nr.crt. Funcţia 
publică 

Clasa 
Grad 

profesional 
detinut 

' 

Structura funcţională 

Grad 
profesional 

după 
promovare 

1. Consilier I Principal Serviciul Stabilire Impozite şi Taxe Persoane uperiorSuperior 

2. Consilier I Asistent 
Serviciul Stabilire Impozite şi Taxe Persoane 
Fizice - Vest principal 

CONDITII DE PARTICIPARE LA EXAMEN: 

Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepţia 

literei b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi comp letările ulterioare, respectiv: 

a) să aibă cet puţin 3 ani vechime în gradul profesionat at funcţiei publice din care 
promovează; 

b) să fi obţinut cet puţin catificativul "bine" la evaluarea performanţetor individuate în 
uttimii 2 ani de activitate; 

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codutui administrativ. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediut Serviciul Public Finante Locate Ptoieşti în 

termen de 20 zite de La data pubticării anuntului, respectiv in perioada 18 iulie 2022 - 08 august 
2022, inclusiv, şi conţin in mod obligatoriu următoarete documente: 

a) formutarul de înscriere; 
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse 

umane în vederea atestării vechimii în gradut profesional din care se promovează; 

c) copii de pe rapoartete de evaluare a performanţelor profesionale individuale din uttimii 
2 ani de activitate; 



d) 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. 

Copiite de pe actete de mai sus se prezintă în copii legatizate sau însoţite de documentele 
originate, care se certifică pentru conformitate cu originatul de către secretarul comisiei de concurs. 

CALENDARUL DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI: 

I. proba scrisă, în data de 18 august 2022, ora 10.00, la sediul Serviciului Public Finanţe 
Locale Ploiesti ~ 

2. proba.interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 
la sediul instituţiei, doar acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minimum 50 
puncte. 

Retaţii suplimentare se pot ob~ine la sediul Serviciului Pubtic Finanţe Locate Ptoieşti 

şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Etena-Valentina Oprea, consilier, telefon:0344/801053, 
e-mail: etena.oprea@spfl.ro 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA sunt cele anexate prezentului anunţ. 

Afişat în data de 18 iulie 2022, la sediul şi pe pagina de internet a Serviciului Public Finanţe 
Locale Ptoiesti. 
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BIBLIOGRAFIE 
pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de 

functionarii publici din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice 

1. Constitutia Romaniei, republicata; 

2. OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare 
— Partea a VI-a — Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice si 
Anexa nr.6 din acest act normativ; 

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

7. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 

8. Hotararea de Consiliu Local nr.494/2021privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2022 

TEMATICA 

1. Constitutia Romaniei, republicata — Titlul II— Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale, 
Titlul III — Autoritatile Publice; 

2. H.G nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare — Capitolul I — Principii si definitii si Capitolul II — 
Dispozitii speciale 

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, 
cu modificarile Si completarile ulterioare — Capitolul II- E~alitatea de sanse si de tratament intre 
femei si barbati in domeniul muncii si Capitolul IV — Egalrtatea de sanse intre femei si barbati in 
ceea ce priveste participarea la luarea deciziei; 



4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare — Partea 
a VI-a — Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice si Anexa nr.6 din acest 
act normativ 

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare — Titlul IX - 
Impozite si Taxe Locale; 

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile Si completarile ulterioare 
— Titlul I — Dispozitii generale, Titlul II — capitolul II, Titlul III — capitolele IV si VI, Titlul V — 
capitolele I, II, III, IV si VI, titlul VII — capitolele I sill; 

7. H.G. nr/1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal — Titlul IX — Impozite si taxe locale 

8. Hotararea de Consiliu Local nr.494/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2022 
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BIBLIOGRAFIE 
pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut de către functionarii publici din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si 
Taxe Persoane Fizice - Vest 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare — Titlul IX 
Impozite Si taxe locale; 
2. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobareallormelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal; 
3. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Constitutia Romaniei, republicata; 
5.0rdonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare —Partea a VI-a —Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile 
personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice, 
Titlul I, Titlul II ;I Partea a-III-a,Titlul V; 
6.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
7.0.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

TEMATICA 
1. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare — Titlul IX 
Impozite si taxe locale; 
2. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobareallormelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal; 
3. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Constitutia Romaniei, republicata; 
5.0rdonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare —Partea a VI-a —Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile 
personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice, 
Titlul I, Titlul II ;I Partea a-III-a,Titlul V; 
6.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
7.0.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 


