
ANUNȚ 

 
             Primaria comunei Braesti, județul Botosani, organizează concurs de recrutare pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei   funcții  publice de execuție vacanta, de referent, clasa 

III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate impozite și taxe -  

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești. 
 

           Concursul constă în:  selecția dosarelor candidaților, proba scrisă , interviu . 
 

Condițiile de desfășurare a concursului: 

- Data sustinerii probei scrise : 08.02.2021, ora 10; 

- Interviul se sustine , de regulă, întru-un termen de maximum  5 zile lucratoare de la 

data susținerii probei  scrise. 

- Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 08.01.2021 -27.01.2021, inclusiv 

la sediul Primăriei comunei Brăești . 
 

         Condiții specifice: 

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

- Specializari /perfectionări în domeniul contabilitate – cu documente emise în conditiile 

legii. 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 

ani. 
 

      Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:  ( documente 

prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008) 

 

a) formularul de înscriere tip; 

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, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care conţine, în 

clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

prin ordin al ministrului sănătăţii. 

g) cazierul judiciar; 

h) declarație pe propria răspundere  sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de 

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

specifică. 

 

           Formularul de înscriere  se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia 

publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în 



format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în 

locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format 

letric. 

           Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care 

se certifică pentru  conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în 

copii legalizate. 
 

         Candidații trebuie să indeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice 

prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

      Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) este apt din punct de vedere medical -atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen 

medical de specialitate ; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 

funcţiei publice; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă 

cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-

condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile 

legii; 

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 
 

         Locul de desfașurare a concursului : sediul Primăriei comunei Brăești, str.Calea Națională, 

nr. 41, județul Botosani. 
 

         Relatii se pot obține  la : telefon 0231620023, int 3, e-mail :consiliul_braesti@yahoo.com.           
 

         Persoana de contact,  Daniela Vlas – secretar general al UAT. 

 

                                                                                  

 

 

 

 


