
 

  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

COMUNA TĂUTEU 

PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU 

Nr. 6216 din 12.11.2021 

 

                  

C.I.F.: 4784237 
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E-mail: primariatauteu@yahoo.com  

Site: www.comunatauteu.ro  

 

             În conformitate cu prevederile art. 467 alin. 7 și alin. 8 și ale art. 469 lain. 4 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 alin. 1 și alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2002 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare, publicăm în data de 15.11.2021,  următorul 

 

A N U N Ț  
 

Comuna Tăuteu, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei 

funcții publice de execuție, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, 

județul Bihor, după urmează: 

 

- 1 post – CONSILIER - clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Financiar 

Contabil – Serviciul Financiar Contabil Financiar și Administrativ. 

 

1. CONSILIER  - clasa I, grad profesional superior, nivelul studiilor S – Compartiment Financiar 

Contabil – Serviciul Financiar Contabil Financiar și Administrativ. 

2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

3. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 16.12.2021, ora 10.00, la sediul 

Primăriei comunei Tăuteu. 

4. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării interviului: 20.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei 

comunei Tăuteu. 

5. Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii 

specifice): 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă absolvite în 

domeniul științelor administrative 

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite 

6. Perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:  

- Dosarele de înscriere la concurs vor conţine obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din 

H.G. nr. 611/2008, actualizată, şi se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului, de la data de 15.11.2021 până la data de 06.12.2021, ora 15:00. 

- Anunţul va fi publicat în data de 15.11.2021. 

7. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Tăuteu, cu 

sediul în localitatea Tăuteu, nr. 122, comuna Tăuteu, județul Bihor, telefon/fax 0259.354.825, e-

mail: primariatauteu@yahoo.com, persoană de contact Silaghi Adela Maria – secretar general al 

comunei. 

8.  Bibliografie/tematică de concurs: 

• Bibliografie: 

- Constituţia României, republicată. 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare - 

Partea a III -a, TITLUL I, III, V, Capitolul II și III și Partea a VI -a , TITLUL I și II; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul 

IX; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare – Titlul II, III, V și VII; 

- Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior 

publicării lor. 

• Tematică:  

- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 

- Discriminarea – definiție, aspecte, sancționare 

- Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice 

- Principiile egalității de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi  

- Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la 

cultură şi la informare 

- Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale 

- Regimul general al autonomiei locale 

- Autorităţile administraţiei publice locale  

- Statutul funcţionarilor publici  

- Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri  

- Impozitul pe teren şi taxa pe teren  

- Impozitul pe mijloacele de transport  

- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor  

- Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate  

- Taxe speciale  

- Alte taxe locale  

- Raportul juridic fiscal  

- Dispoziţii procedurale generale  

- Colectarea creanţelor fiscale  

- Contabilitatea instituțiilor publice 

- Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public  

 

 

             Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare 

desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a instituției www.comunatauteu.ro la 

secțiunea Primăria – Concursuri și examene. 

   Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlurile I şi II ale 

părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

           Adesa de corespondență: Primăria comunei Tăuteu, Localitatea Tăuteu, nr. 122, județul Bihor, 

tel. 0259/354.826, e-mail: primariatauteu@yahoo.com , site: www.comunatauteu.ro.  

           Persoană de contact: Silaghi Adela Maria – secretar general al U.A.T. comuna Tăuteu. 

 

 

                                                                                                                            Întocmit, 

            PRIMAR                                                                      Secretar General al comunei Tăuteu 

 Nandor Ștefan VINCZE      Adela Maria SILAGHI 
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