
                                                                                   R O M Â N I A                             
                                                                                                        JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE  
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro  
    
Compartimentul Resurse Umane  
 

                     Nr. 34559  /20.05.2016 
 

 
ANUNȚ 

 
  Având în vedere prevederile art.56 lit.d), ale art.57 alin. (5)  lit.a),b),c) ale art.58 alin.(2) 
lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si( 2) art.26 alin.(2), lit.b din 
H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor 
publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Sacele din judetul Brasov 
organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Serviciului 
Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele,  dupa cum 
urmeaza 
1.SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE  

INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal-2 posturi 
      a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
      
      b)  Conditii specifice : 
       - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, sau juridice 

           - vechime in specialitatea studiilor –  5 ani 
       - cunostinte operare pe calculator, nivel mediu 
 
 2.  INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior - 1 post 
 
      a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
      
      b)  Conditii specifice : 
       - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, sau juridice 

           - vechime in specialitatea studiilor –  9 ani 
       - cunostinte operare pe calculator, nivel mediu 
 
3. COMPARTIMENT URMARIRE RECUPERARE DEBITE  
 
INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal -1 post 
      a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
      
    
 



 
  b)  Conditii specifice : 
       - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, sau juridice 

           - vechime in specialitatea studiilor –  5 ani 
       - cunostinte operare pe calculator, nivel mediu 
 
4. CONSILIER JURIDIC  clasa I, grad profesional asistent 1 post 

           a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

      b)  Conditii specifice : 
          - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, respective studii superioare de lunga 
durata , absolvite cu diploma de licenta in stiinte juridice, specializarea drept,sau echivalenta  
           - vechime in specialitatea studiilor –  1 an 

       - cunostinte operare pe calculator, nivel mediu   
          Concursul  consta in urmatoarele etape : 

- selectia dosarelor 
- proba  scrisă se va susține în data de 21.06.2016 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului 

Sacele , 
- interviul se va sustine in data de 23.06.2016 ora 12,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele 

.   
Dosarele de inscriere se  pot depune in termen de 20 zile de la publicarea anuntului,  la secretariatul 
comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Sacele .             
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