
A N U N Ţ ! 

 

Primăria Orașului Ciacova organizează în data de 22.08.2022 ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Ciacova, str. P-ța Cetății nr. 8, 

concurs pentru ocuparea funcției de inspector Cl. I Grad profesional asistent, funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget 

Finanțe, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind  de   8 ore/zi - 40 ore/săpt.  

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Orașului Ciacova, Compartiment Resurse Umane, din data de 18.07.2022 până la data de 

08.08.2022 și trebuie să cuprindă următoarele documente: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în 

specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 

f)   copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este 

necesara îndeplinirea unor condiții specifice care implica efort fizic și se testează prin proba suplimentară (Adeverința care atestă starea de 

sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. 

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atesta starea de sănătate trebuie însoțită de copia 

certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii, de legislația specifică); 

g) cazierul judiciar; 

h) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia.  

i)  declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa 

calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

 

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele: 

1. studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice; 

2. condițiile minime de vechime respectiv 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției 

publice de execuție; 

Bibliografie : 

1. Constituția României nr. 1/2003 (r) privind cu modificările si completările ulterioare; 

2. Titlu I și II ale părții VI din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 (r) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 (r) privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare; 

5. Legea nr.82/1991 Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 227/2015 Legea privind Codul fiscal, titlul IX – impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 Legea privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 



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

 

 

Atribuțiile stabilite în fișa postului: 

1. Emite decizii de impunere privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de către contribuabili persoane fizice și juridice 

bugetului local; 

2. Preia și verifică declarațiile de impunere privind materia impozabilă , corectează erorile privind calcului impozitului și stabilește din 

oficiu obligațiile fiscale (în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale), conform documentelor existente în dosarul fiecărui contribuabil; 

3. Întocmește documentele privind compensarea, virarea și restituirea unor eventuale plusuri ale contribuabililor; 

4. Consiliază contribuabili cu privire la modul de completare a declarațiilor fiscale, la modul de calcul al impozitelor și taxelor locale și a 

altor venituri la bugetul local; 

5. Transmite dosarele fiscale ale contribuabililor care si-au schimbat sediul sau domiciliul, către alte organe fiscale;  

6. Verifică modul de completare a declarațiilor de impunere și actele prin care se atestă dobândirea proprietății bunurilor de către persoane 

fizice și juridice și stabilește impozitul datorat;  

7. Întocmește adrese de răspuns la solicitările primite de la lichidatori, poliție, parchet , experți, judecători, executori, notari publici, 

instanțe; 

8. Colaborează cu salariații din cadrul serviciul financiar contabil precum și cu celelalte compartimente/ servicii ale Primăriei Orașului 

Ciacova în scopul administrării eficiente a creanțelor fiscale; 

9. Urmărește încasarea debitelor restante din anii precedență și anul curent și propune scoaterea din evidență sau trecerea în evidență 

separată a persoanelor fizice și juridice radiate de la Oficiul Registrului Comerțului sau a celor aflate în stare de insolvență; 

10. Întocmeşte şi eliberează certificate de atestare fiscală, pentru persoane fizice şi juridice, privind impozitele şi taxele locale şi alte 

venituri ale bugetului local, la cererea contribuabilului; 

11. Verifică corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în Certificatele de atestare fiscală emise de Compartimentului 

Impozite și Taxe-Primăria Oraşului Ciacova; 

12. Semnează olograf Certificatele de atestare fiscală emise de Compartimentului Impozite și Taxe -Primăria Oraşului Ciacova şi aplicarea 

ştampilei organului fiscal local. 

13. Preia cereri scutire impozit, declaraţii impunere autovehicule temporar  înmatriculate, radieri clădiri, terenuri, autovehicule -  persoane 

fizice şi  juridice, declaraţii modernizări la clădirile existente; 

14. Debitează la începutul anului a persoanelor fizice şi persoanele juridice; 

15. Ține evidenţa de scoatere a mijloacelor de transport – persoane juridice; 

16. Gestionarea analitică a poziţiilor la impozitele pe clădiri, teren, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate si mijloace 

auto; 

17. Eliberarea certificatelor de înregistrare, înregistrarea vehiculelor neînmatriculate şi eliberarea plăcuţelor de înregistrare conform 

Ordinul Ministerul Administraţiei Internelor 1501/2006 - Ordin privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea autorizaţiei de 

circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor; 

18. Taxa pentru mijloacele de reclamă şi publicitate, taxă hotelieră;  

19. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor persoane juridice și persoane fizice, 

care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate conform Ordonanţei nr.2/2001 - 

Ordonanţă privind regimul juridic al contravenţiilor; 



20. Asigură evidenţa plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoanele juridice;  

21. Asigură şi răspunde de operarea corectă în rolurile unice a declaraţiilor de impunere; 

22. Răspunde pentru toate înregistrările, corecţiile şi modificările din rolurile unice şi evidenţă fiscală fiind singurul serviciu cu acces la 

operare în baza de date;                             

23. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local, dispoziţiilor  primarului şi a celorlalte 

acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale fiscale precum şi alte impozite şi taxe fiscale care constituie venit al bugetului 

local, datorate de persoanele juridice; 

24. Efectuează inventarierea materiei impozabile conform procedurii de „Inventarierea materiei impozabile” din punct de vedere fiscal; 

25. Întocmeşte evidenţa specială a debitorilor insolvabili şi urmăreşte, permanent, starea acestora, conform legislaţiei în vigoare; 

26. Asigură şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în evidența fiscală; 

27. Răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;  

28. Întocmește proceduri operaționale specifice funcției și conform cu activitatea desfășurată; 

29. Răspunde disciplinar, contravențional, material, civil sau penal după caz, pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu;  

30. Depune la depozitul arhivei, pe bază de proces verbal de predare-primire, documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate 

în dosare, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite de nomenclatorul documentelor; 

31. Înștiințează contribuabilii cu privire la obligațiile declarative ce le revin, potrivit legii, și cu erorile identificate în declarațiile depuse, 

rezultate din conținutul actelor anexate la acestea; 

32. Verifică, actualizează și completează în permanență elementele de identificare ale contribuabililor pe baza documentelor și datelor 

prezentate de aceștia la ghișeu; 

33. Asigură aplicarea unitară a actelor normative pe linia colectării veniturilor bugetului local de la contribuabili persoane fizice și 

juridice; 

34. Verifică obținerea de informații privind contribuabilii de pe site-ul Ministerului Finanțelor, portal ONRC – RECOM an-line, BPI, 

internet, etc. 

35. Elaborează proiecte de acte de autoritate și a altor reglementări specifice administrației publice locale pentru domeniul său de 

activitate; 

36. Răspunde de evidența debitorilor insolvabili; 

37. Redactează actele premergătoare inspecției fiscale (avize de inspecție fiscală și ordine de serviciu), le transmite spre semnare 

superiorilor ierarhici și le comunică contribuabililor; 

38. Anual participă la fundamentarea și elaborarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Ciacova și la asigurarea 

cadrului necesar pentru aprobarea acestuia de către Consiliul local. 

39. Participă la rectificarea Bugetului veniturilor și cheltuielilor, urmărind respsectarea legislației în domeniu; 

40. Contribuie la realizarea raportărilor aferente bugetului: detalieri de cheltuieli pe capitole şi subcapitole, contul de execuţie venituri şi 

cheltuieli, programul de investiţii, lista de investiţii, introducerea datelor in programul informatic al D.G.F.P. Timişoara şi transmiterea  acestora; 

41. Participă la întocmirea Bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a  Bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, a Bugetului împrumuturilor externe şi interne  şi a rectificărilor bugetare precum şi a raportărilor aferente: detalieri de cheltuieli 

pe capitole si subcapitole, contul de execuţie  venituri si cheltuieli, introducerea şi transmiterea datelor prin programul informatic al D.G.R.F.P. 

Timişoara;  



42. Întocmește semestrial statistica privind numărul de personal şi cheltuielile de personal, precum şi transmiterea acesteia la D.G.R.F.P. 

Timişoara, prin programul informatic agreat de aceasta; 

43. Întocmește lunar, respectiv trimestrială, a situaţiei  privind monitorizarea cheltuielilor de personal, introducerea datelor în programul 

informatic agreat de D.G.R.F.P. Timişoara şi transmiterea acesteia; 

44. Participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;  

45. Participă la întocmirea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar anual, pe care-l supune spre aprobare Consiliului Local; 

46. Întocmește documentele şi dările de seamă lunare şi trimestriale (balanţa analitică si sintetică, bilanţ, flux de trezorerie, conturi de 

execuţie, detaliere de cheltuieli pe capitole şi subcapitole, plăţi restante, rezultat patrimonial, disponibil din mijloace cu destinaţie specială, active 

şi datorii etc.); 

47. Elaborează împreună cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, elaborarea unor documente economice, 

în vederea obţinerii de împrumuturi şi sume nerambursabile pentru realizarea unor proiecte în U.A.T. Ciacova; 

48. Asigură cadrul și condițiile pentru inventarierea anuală sau de câte ori este nevoie, a bunurilor materiale şi valorilor băneşti, ce aparţin 

oraşului Ciacova, precum şi administrarea corespunzătoare a acestora; 

49. Înregistrează în contabilitate, rezultatele reevaluării activelor fixe corporale și a activelor curente din patrimoniul orașului Ciacova, 

precum și amortizările mijloacelor fixe; 

50. Susține crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care influiențează bugetul de venituri și cheltuieli; 

51. Participă la întocmirea diverselor proiecte de hotărâri cu conținut economico-financiar; 

52. Aplică procedura privind organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, respectă prevederile procedurii privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare; 

53. Completează datele privind ,,calcului disponibil de credite bugetare, înregistrare bugetară, calculul disponibilului din contul de 

angajamente bugetare” din documentele procedurii privind angajarea, lichidarea, și plata cheltuielilor bugetare(propunerea de angajare a unei 

cheltuieli, angajament bugetar, ordonanțare de plată); 

54. Întocmește și centralizează declarațiile obligatorii aferente drepturilor salariale și drepturile speciale, privind evidența asiguraților la 

Casa Județeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate Timiș; 

55. Efectuează înregistrări în contabilitatea patrimonială; 

56. Efectuează înregistrări în contabilitatea angajamentelor bugetare; 

57. Întocmește lunar contul de execuție și bilanțul, precum și situația privind plăție restante și arieratele, conform legislației în vigoare, 

introduce datele în programele informatice a D.G.R.F.P. Timișoara și transmite informațiile în termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

58. Ține evidența contabilă sintetică și analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, a stocurilor, lucrărilor și serviciilor, pe care o 

confruntă lunar cu evidența tehnică-operativă a gestionarilor; 

59. Elaborează și se ocupă de revizia procedurilor operaționale ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu, în 

limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuții, le înaintează pentru verificare, aprobare, informare, evidență, 

arhivare;  

60. Întocmește anexele pentru plata investițiilor; 



61. Respectă prevederile Codului de conduită, Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare;  

62. Respectă Regulamentul G.D.P.R.; 

63. Îşi însușește şi respectă prevederile legislației din domeniul securității, sănătății muncii și P.S.I. conform Legii nr. 319/2006, Legii nr. 

307/2006 și măsurile de aplicare a acestora; 

64. Îndeplinește orice alte sarcini trasate legal de către ordonatorul principal de credite.  

 

Condiţiile de participare şi alte relaţii suplimentare privind înscrierea la concurs se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ciacova sau la 

telefoanele 0256-399600 şi 0752-446284, între orele 08.00 – 15.30. 

       Conducerea primăriei  


