
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BUDA 

PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de 
INSPECTOR ASISTENT in cadrul compartimentului contabilitate ,taxe si 

impozite din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Buda s1 
stabilirea comisiilor de examinare �i solutionare a contestatiilor 

Primarul comunei Buda ,judetul Buzau 
Avand in vedere: 

-referatul Secretarului General al U.A.T. Buda ,inregistrat sub nr.
533/08.02.2021;

- prevederile art.392 alin.1 , art 438 alin 1 si 3 , art.464 ,art.465
,_ 

art.467
al1n 1 ,2 ,7 si 8 si art. 469 alin 3 din Ordonanta de Urgenta nr. ;:,7 /2019
privind Codul Administrativ;

- prevederile H.G. nr.611/2008
organizarea si dezvoltarea carierei
completarile ulterioare ;

pentru aprobarea normelor privind 
functionarilor publici ,cu modificarile si 

- prevederile
Organigramei si
Buzau ;

H.C.L. Buda nr.27 /26.11.2020 privind aprobarea
Statului de functii al Primariei comunei Buda ,judetul

in temeiul art.196 alin.1 lit b din Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ 

DISPUNE: 

ART.I.I) Pe data de 01.04.2021 ,ora 10.00, la sediul Primariei comunei Buda 
,judetul Buzau se organizeaza concursul pentru ocuparea functiei publice 
vacante de INSPECTOR ASISTENT in cadrul compartimentului contabilitate , 
taxe si impozite din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Bud 

2) Bibliografia si conditiile de participare la examen sunt inscrise in anexa
care face parte integranta din prezenta dispozitie 
ART.2. Se constituie comisia de examinare a concurentilor in urmatoarea 
componenta: 

REPREZENTANT INSTITUTIA PREFECTULUI-PRESEDINTE 
REPREZENTANT AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE 

BUZAU - MEMBRU 
BALAN GHEORGHE -INSPECTOR SUPERIOR- MEMBRU 
NECULA AURICA ANICA- REFERENT- SECRETAR 

ART.3 Se constituie comisia pentru solutionarea contestatiilor in urmatoarea 
- - - .L� 





Anexa la Dispozi�ia nr. 42 / 2021 

Bibliografia si conditiile de participare la organizarea concursului pentru 

ocuparea functiei publice vacante de INSPECTOR ASISTENT in cadrul 

compartimentului contabilitate ,taxe si impozite din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Buda 

BIBLIOGRAFIE 
1.Legea 287 /2009 privind CODUL CIVIL -dispozitii referitoare la respectul vietii
private si al demnitatii umane;
2.Dispozitiile prevazute de Constitutia Romaniei cu privire la drepturile si
libertatile fundamentale ale omului ;
3,Orq.oqanta nr.137 /2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
d1scnm1nare
4.Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;
5.Legea i:i-r.273/;2006,privind finan{ele publice locale ,cu modificarile s1
completanle ultenoare ;
6.Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile
ultenore;
7. Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedura fiscala.
Coditii de ocupare a functiei publice de INSPECTOR SUPERIOR

1. este cetatean roman cu domiciliul in Romania;

2.cunoaste limba romana scris si vorbit;

3.are capacitate deplina de exercitiu;

4. est� apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie
pubhca;

5.indeplineste conditiile de studii si vechime , respective are studii universitare
de licenta absolvite cu diploma in stiinte econom1ce si un an vechime in
specialitatea studiilor ;

6.nu a fost condamnat pentru infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau
contra autoritatii ,infractiuni de coruptie sau serviciu ,infractiuni care impiedica
infaptuirea justitiei ,infractiuni de la.ls ori a unor infractiuni savarsite cu
intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice ;
7 .nu le-a fost interzi� �reptul de a ocupa o functie publica prin hotarare
Judecatoreasca definitive;

8.nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractual
individual de munca pentru motive disciP.linare in ultimii 3 ani ;
9.nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

Cei interesati sunt rugati sa depuna la sediul Primariei Comunei Buda in termen de 20 de zile

de la publicarea pe site-ul institutiei si site-ul ANFP , un dosar de inscriere continand actele

din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile prevazute mai sus insotite de cererea

Nr. telefon relatii 0238775345




