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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA COJASCA  

ANUNȚĂ 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice 

 de execuție vacante – consilier,  grad profesional debutant, clasa I,  

compartiment financiar –contabil 

  

Data ,  ora  și locul desfășurării concursului  

*03.01.2019 ora 16.00 selecţia dosarelor pentru înscrierea la concurs, 

*14.01.2020, ora 10,00 proba scrisă- ( la sediul comunei Cojasca) 

*16.01.2020 ora 14.00 interviul ( la sediul comunei Cojasca) 

 Condiţiile generale de participare la concurs: 

-cele prevăzute în art. 465 alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ.    

Condiții specifice de participare la concurs: 

  *Consilier  grad profesional debutant, clasa I,   -studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă în științe economice ; 

*nu este necesară vechime în specialitatea studiilor pentru exercitarea funcţiei publice,  

Perioada de depunere a dosarelor de concurs : în termen de 20 de zile de la data publicării 

pe site-ul ANFP si pe site-ul U.A.T. C. Cojasca  perioada 13.12.2019-03.01.2019. 

          Dosarul de înscriere trebuie să conțină , în mod obligatoriu documentele prevăzute la 

art.49 din HG nr.611/2008 cu excepția termenului prevăzut la alin.(1). 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

-adresa de corespondență: Str Principală, nr.277, comuna Cojasca , sat Cojasca , judetul 

Dâmbovița  

- tel: 0245671565; fax0245671565 

-e-mail: primar@primariacojasca.ro 

- persoana de contact jr. Cîrstina Maria  – secretar general comuna Cojasca –secretar comisie 

-informații  suplimentare  pe , pagina de internet www.primaiacojasca.ro. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

          Dosarul de înscriere trebuie să conțină , în mod obligatoriu documentele prevăzute la 

art.49 din HG nr.611/2008 cu excepția termenului prevăzut la alin.(1). 

- Formular de înscriere tipizat; 

- Curriculum vitae, modelul comun european ; 

- Copia actului de identitate 

-Copiile diplomelor de studiu, certificatelor și a altor documente care atestă efecuarea unor 

specializări și prefecționări; 

-Copia carnetului de muncă și după caz a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă , si după caz în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice ; 

-Copia adeverinței care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al cadidatului; 
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-Cazierul judiciar 

-Declarația pe propria răspundere sau adeverința  care să ateste calitatea sau lipsa calității de 

lucrător al Securității sau cololaborator al acesteia; 

OBS. 

Copiile actelor depuse vor fi însoțite de actele originale în vederea certificărilor de către 

secretarul comisiei de concurs 

Formularele de înscriere precum și modelul adeverinței eliberate în vederea atestării vechimii 

în muncă și în specializarea studiilor necesare ocupării funcției publice vacante sunt puse la 

dispoziția candidaților , pe site-ul : www.primariacojasca.ro, la rubrica ,,Concursuri,, și la 

sediul instituției.  
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• Constituția României 

• Ordonanța de urgență 57 din 2019 privind Codul Administrativ 

• Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată 

• Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările 

ulterioare-Titlul VII-Colectarea Creanțelor fiscal -Capitolele : I,II, III, VIII-Secțiunea I,X 

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

Impozitele și taxele locale , Capitolul : V, VI, VIII,IX,X, XI, XII; 

ATRIBUȚIILE  PREVĂZUTE ÎN  FIȘA POSTULUI  

 

1. Inregistrează în aplicatia  informatică  taxe și impozite locale  debitele reprezentând 

impozite și taxe locale și alte creanțe conform hotarârii consiliului local precum și 

debitele proceselor-verbale de amenzi; 

2. Constată și stabilește toate categoriile de impozite și taxe directe și indirecte datorate 

de persoanele fizice precum și impozitele și taxele datorate de agenții economici, 

persoane juridice, care se fac venit la bugetul local; 

3. Răspunde de identificarea deținătorilor de bunuri pentru care se datorează impozite și 

taxe locale și de întocmirea corespondenței legale pentru declararea și înregistrarea 

bunurilor din sectorul său de activitate; 

4. Urmărește întocmirea și depunerea la termenele cerute de lege a declarațiilor de 

impunere de catre contribuabili; 

5. Răspunde de transmiterea la începutul fiecărui an fiscal , a înștiințărilor de 

plată/somații / etc  pentru impozitele și taxele datorate de contribuabili; 

6. Colaborează cu persoanele din compartimentul său de activitate și cu celelalte 

compartimente în vederea corectării erorilor din evidența fiscală ; 

7. Întocmește borderourile de debitare și scăderi, urmărește operarea lor în evidența 

fiscală și răspunde de corectitudinea acestora, anexându-le la dosarul fiscal; 

8. Urmărește întocmirea dosarelor fiscale unice pentru toți contribuabilii care dețin buniri 

pentru care se datorează impozite și taxe locale în limita administrativă a comunei 

Cojasca și răspunde de arhivarea și gestionarea în condiții de siguranță a acestora; 

9. Rezolvă corespondența primită referitoare la impozitele și taxele locale din sectorul 

său de activitate; 

10. Emite certificate de atestare fiscală , adeverințe și orice alte documente din sectorul 

său de activitate; 
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11. Infiintează popriri pe veniturile realizate, urmărește respectarea popririlor infiintate și 

stabilește dupa caz măsurile legale pentru executarea acestora; 

12. Desfășoară activitatea de executare silită și cea de stingere a creanțelor conform 

prevederilor legale in vigoare; 

13. Efectuează verificări și acționează operativ pentru corectarea erorilor din evidența 

fiscală care constau din-adresa greșite, nume titular, patrimonii înregistrate eronat, etc. 

Pentru efectuare corectii se intocmesc ”note de constatare”, care se dau la oparare și 

se anexează în dosarul fiscal; 

14. Urmărește încasarea veniturilor fiscale și nefiscale ,  din sectorul său de activitate ,în 

termen si stabilește măsuri de recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de 

urmărire și încasare; 

15. Ține evidența separată a cetățenilor cărora li s-a întocmit acte de insolvabilitate și 

urmărește insolvabilitatea acestora; 

16. Raspunde  pentru toate înregistrările, corecțiile și modificările din rolurile unice si 

evidența fiscala din sectorul său de activitate; 

17. Raspunde direct de corecta operare a informațiilor introduse, de modul de exploatare a 

programului privind calculul debitelor și majorărilor cu respectarea tuturor 

reglementărilor din acest domeniu; 

18. Răspunde de luarea măsurilor ce se impun pentru operarea imediată în program a 

tuturor reglementărilor normative pe linia stabilirii impozitelor si taxelor locale si a 

accesoriilor aferente; 

19. Verifică permanent și ia măsuri specifice imediate pentru înlăturarea tuturor 

disfunctionalițăților din programul gestionat privind calculul și evidența impozitelor și 

taxelor locale; 

20. Răspunde pentru toate operațiunile efectuate fără documente legal întocmite la rolurile 

contribuabililor care conduc la diminuarea ori majorarea sumelor de plată(borderou 

debitare sau scadere ); 

21. Asigura și răspunde de corecta operare în sistem a reglementărilor care constituie baza 

pentru calculul impozitelor și taxelor locale anuale; 

22.  Accesează serviciile oferite de sistemul informatic PatrimVen conform drepturilor 

stabilite de administrator de interoperabilitate, raspunzând  de respectarea regulilor de 

acces la sistemul informatic în conformitate cu drepturile conferite în sistemul 

informatic si atribuțiile de serviciu. 

23. Aplică sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă 

legislația fiscală , luând toate măsurile pentru înlaturarea deficiențelor constatate; 

24. Indeplinește și alte sarcini solicitate de persoanele cărora le este subordonată în ceea 

ce privește domeniul său de activitate; 

25. Umărirea dosarului de la Instanta de judecată ( după comunicare hotararii judecatorești 

definitive și irevocabile cu transformarea amenzii în  muncă în folosul comunității 

până la stingerea creanței  

 

 

 

 


