
   

 

 

 

 

 

 

 

 

A N U N Ț 

UAT COMUNA MOGOȘEȘTI organizează în data de 15.03.2023, ora 10,00 concurs de 

recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogoșești, județul Iași:  

1. Inspector, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul financiar-contabil, 

buget, impozite și taxe; 

2. Inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Compartimentul financiar-contabil, 

buget, impozite și taxe; 

Pentru cele două posturi durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 

ore/săptămână, raport de muncă pe perioadă nedeterminată. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași: 

adresa satul Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași, cod poștal 707330, în termen de 20 zile de la 

data publicării anunțului – 08.02.2023, în perioada 08.02.2023 – 27.02.2023, orele 8,00 – 16,00. 

Etapele concursului:  

- selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor;  

- proba scrisă în data de 15.03.2023, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași; 

- interviul va avea loc nu mai tarziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul 

Primăriei comunei Mogoșești. Data şi ora interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă. 

 Condițiile specifice de participare la concurs:  

Pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional superior: 

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

contabilitate – specializarea contabilitate și informatică de gestiune. 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani. 

Pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent: 

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

științe administrative – specializarea administrație publică. 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale de participare la concurs potrivit art. 

465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute 

la art. 49 alin.(1) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008, privind organizarea si dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:  

a) formularul de înscriere; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 
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d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei* eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau 

pentru exercitarea profesiei;  

f) copia adeverinţei** care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 

implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 

h) cazierul judiciar***; 

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 

acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.  

* Adeverinţa eliberată de angajator trebuie să prezinte cel puţin următoarele informaţii: 

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 

temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 

specialitatea studiilor. 

** Adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. 

*** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării 

interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

 

NOTA: Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Bibliografie/tematică pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional superior: 

 

1. Constituţia României, republicată; 

cu tematica:  

-  TITLUL II -  Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. 

-  TITLUL III - Autorităţile publice. 

 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica:  

- CAPITOLUL I - Principii şi definiţii 

- CAPITOLUL II - Secțiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi 

profesie. 

- Secțiunea II - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la 

alte servicii, bunuri şi facilităţi. 

-Secțiunea a III – a - Accesul la educaţie. 

- Secțiunea a IV – a - Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în 

locurile publice. 

- Secțiunea a V – a - Dreptul la demnitatea personală 



 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica: 

- Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 

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

sănătate, la cultură şi la informare;  

- Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei 

- Capitolul VI - Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de 

sex 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica: 

Partea a I - a – Titlul II şi III, Partea III, Partea V, Partea VI (Titlul I, Titlul II), Partea VII 

a) Partea a I - a – Titlul II - Definiţii generale aplicabile administraţiei publice; 

b) Partea a I - a – Titlul III: Principiile generale aplicabile administraţiei publice; 

c) Partea a III – a : Administraţia publică locală – Titlul V - Autorităţile administraţiei publice locale 

si Titlul VI – Mandatul de ales local; 

d) Partea a V – a : Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

e) Partea a VI – a : Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I: Dispoziţii generale 

si Titlul II - Statutul funcţionarilor publici; 

f) Partea a-VII-a : Răspunderea administrativă . 

 

5. Legea 82/1991 a contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica: 

- Capitolul II - Organizarea şi conducerea contabilităţii; 

- Capitolul III - Registrele de contabilitate; 

- Capitolul IV - Situaţii financiare. 

 

6. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica: 

- Capitolul II - Principii, reguli şi responsabilităţi;  

- Capitolul III – Procesul bugetar; 

- Capitolul V - Finanţarea instituţiilor publice; 

- Capitolul VII – Dispoziții instituționale. 

 

7. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

cu tematica: 

- Titlul I – Dispoziții generale 

- Titlul IX - Impozite şi taxe locale; 

8. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea 

lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



 

cu tematica: 

- Angajarea cheltuielilor  

- Lichidarea cheltuielilor  

- Ordonanţarea cheltuielilor  

- Plata cheltuielilor  

- Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale  

 

9. Ordinul nr. 517/2016 privind aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte 

din procedura de funcționare a sistemului national de raportare – FOREXEBUG, cu 

modificările și completările ulterioare. 

cu tematica: 

-ANEXA Nr. 1 Procedură pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor 

publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug"  

-ANEXA Nr. 2 Procedură privind modulul "Completarea şi depunerea bugetului individual al 

instituţiilor publice"  

-ANEXA Nr. 3 Procedură privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor 

bugetare în sistemul de control al angajamentelor"  

-ANEXA Nr. 4 Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la 

funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)  

-ANEXA Nr. 5 Procedură privind modulul "Completarea şi depunerea formularelor din sfera 

raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice"  

-ANEXA Nr. 6 Procedură privind modulul "Generarea rapoartelor de situaţii financiare ale 

instituţiilor publice"  

-ANEXA Nr. 7 Procedură privind păstrarea şi arhivarea documentelor electronice generate de 

sistemul naţional de raportare - Forexebug  

-ANEXA Nr. 9 Procedură de depunere on-line, validare şi procesare a "Ordinului de plată multiplu 

electronic (OPME)"  

 

Bibliografie/tematică pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent: 

 

1. Constituţia României, republicată; 

cu tematica:  

-  TITLUL II -  Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. 

-  TITLUL III - Autorităţile publice. 

 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica:  

- CAPITOLUL I - Principii şi definiţii 

- CAPITOLUL II - Secțiunea I - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi 

profesie. 

- Secțiunea II - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la 

alte servicii, bunuri şi facilităţi. 

-Secțiunea a III – a - Accesul la educaţie. 

- Secțiunea a IV – a - Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în 

locurile publice. 

- Secțiunea a V – a - Dreptul la demnitatea personală 

 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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cu tematica: 

- Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 

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

sănătate, la cultură şi la informare;  

- Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei 

- Capitolul VI - Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de 

sex 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica: 

Partea a I - a – Titlul II şi III, Partea III, Partea V, Partea VI (Titlul I, Titlul II), Partea VII 

a) Partea a I - a – Titlul II - Definiţii generale aplicabile administraţiei publice; 

b) Partea a I - a – Titlul III: Principiile generale aplicabile administraţiei publice; 

c) Partea a III – a : Administraţia publică locală – Titlul V - Autorităţile administraţiei publice locale 

si Titlul VI – Mandatul de ales local; 

d) Partea a V – a : Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

e) Partea a VI – a : Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I: Dispoziţii generale 

si Titlul II - Statutul funcţionarilor publici; 

f) Partea a-VII-a : Răspunderea administrativă. 

 

5. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

cu tematica: 

- Titlul I – Dispoziții generale 

- Titlul IX - Impozite şi taxe locale; 

6.     H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 

cu tematica: 

- Titlul IX - Impozite şi taxe locale  

 

Atribuțiile postului: 

Pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional superior: 

 

- Întocmeşte proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoșești, 

împreună cu Primarul comunei, care urmează a fi însușit și aprobat prin hotărâre a Consiliului 

local; 

- Ţine evidenţa execuţiei bugetului comunal, al fondurilor speciale şi extrabugetare;  

- Asigură efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturile deschise la Trezorerie; 

- Organizează și exercită controlul financiar preventiv asupra operațiunilor de bază, respectiv: 

angajamente legale și bugetare, deschidere și repartizare credite bugetare, modificarea 

repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificației bugetare a creditelor aprobate, 

inclusiv prin virări de credite, ordonanțarea cheltuielilor, constituirea veniturilor publice în 

privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare, concesionarea sau închirierea bunurilor 

aparținând domeniului public al comunei, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 
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bunuri aparținând domeniului privat al comunei și alte categorii de operațiuni ce sunt stabilite 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice; 

- Efectuează lunar raportările în FOREXEBUG: F 1118 – Plăți restante; F 1115 – Cont de 

execuție non-trezor; F 1102 – Balanță de verificare, precum și a celorlalte anexe care se 

depun trimestrial; 

- Asigură condițiile pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturile 

deschide la Trezorerie; 

- Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate conform bugetului 

Primăriei; 

- Face propuneri pentru virări de credite şi solicită alocaţii suplimentare de credite pentru 

efectuarea unor activităţi noi ce apar pe parcursul trimestrului; 

- Întocmește formele de restituire, compensare și virare a plusurilor de încasări în condițiile 

legii; 

- Întocmește declarațiile lunare la ANRSC, precum și cele de sfârșit de an; 

- Angajează instituția, alături de ordonatorul principal de credite, în orice acțiune patrimonială; 

- Păstrează, eliberează şi conduce evidenţa formularelor cu regim special; 

- Întocmeşte lunar state de plată ale  salariilor şi altor drepturi cuvenite personalului Primăriei, 

consilierilor locali, asistenţilor personali; 

- Răspunde de legalitatea plăţilor efectuate; 

- Răspunde de legalitatea actelor emise conform legii; 

- Efectuează cel puţin o dată pe lună control inopinat al casei şi întocmeşte proces verbal de 

constatare; 

- Răspunde de desfăşurarea lucrărilor de inventariere, de valorificarea rezultatelor inventarierii, 

de întocmirea formelor legale privind casarea și declasarea bunurilor materiale, făcând 

propuneri pentru recuperarea pagubelor domeniului public; 

- Întocmeşte “Darea de seamă contabilă” asupra execuţiei bugetului comunal, extrabugetare şi 

fonduri speciale la termenele stabilite; 

- Întocmește Raportul/Referatul compartimentului de resort prevăzut de Codul administrativ, în 

termenele prevăzute, cu privire la adoptarea sau emiterea actelor administrative de către 

Consiliul local sau de către Primar; 

- Întocmeşte lunar declaraţiile 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul 

pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 

- Conduce evidenţa Mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată, a 

materialelor, debitorilor, creditorilor în conformitate cu legea şi normele Ministerului 

Finanţelor; 

- Verifică zilnic încasările şi depunerile făcute, pe baza documentelor de casă, de către agentul 

fiscal şi casierul unităţii; 

- Răspunde disciplinar, material, penal, după caz pentru abateri de la disciplina de muncă; 

- Întocmeşte formele de restituire, compensare şi virare a plusurilor de încasări în condiţiile 

legii; 

- Efectuează periodic controlul gestiunilor de valori materiale informând Consiliul local asupra 

abaterilor constatate cu acest prilej; 

- Semnează contracte şi alte acte privind aprovizionarea Primăriei; 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea financiar contabilă a comunei; 

- Ţine evidenţa registrului jurnal de încasări şi plăţi; 

- Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de Primar şi Consiliul local. 

 

 

 

 

 

 



Pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent: 

- Înmânează sub semnatură, contribuabililor, înștiințările de plată. 

- Încasează de la populație impozitele și taxele locale și alte venituri bugetare și eliberează 

chitanțele din aplicația informatică utilizată. 

- În funcție de data la care efectuează contribuabilul plata, acordă bonificația după caz și 

încasează majorările de întârziere la expirarea termenului de plata. 

- Intocmeste zilnic borderouri desfasuratoare cu sumele incasate, pe surse de venituri. 

- Participa alaturi de operatorul de rol nominal unic la activitatea de impunere a 

contribuabililor din comuna si la intocmirea matricolei pentru impozitele si taxele locale. 

- Verifica periodic contribuabilii inscrisi in evidenta separata a insolvabililor si urmareste 

permanent starea de insolvabilitate a acestora intocmind note de constatare in teren. 

- Identifica pe raza comunei Mogosesti persoanele care poseda bunuri supuse impozitarii si nu 

sunt debitate in aplicatia informatica, astfel alterand masa impozabila. 

- Preda casierului sumele incasate in numerar si cele evidentiate prin POS cu privire la texe si 

impozite impreuna cu borderourile desfasuratoare in termenele prevazute in normele legale. 

- Se deplaseaza in comuna Mogosesti pentru colectarea impozitelor si taxelor locale datorate de 

contribuabili, in special la cei ce inregistreaza restante mari de plata si la persoanele care nu 

se pot deplasa. 

- Popularizeaza si informeaza contribuabilii cu privire la texele locale stabilite de catre 

Consiliul local Mogosesti. 

- Raspunde de respectarea si aplicarea tuturor actelor normative in vigoare si se va documenta 

permanent cu legislatia in domeniul de activitate in vederea perfectionarii si imbunatatirii 

profesionale. 

- Raspunde de intocmirea dosarelor conform nomenclatorului arhivistic astfel: actele din dosar 

vor fi ordonate cronologic, numerotate filele, intocmeste certificarea pe ultima pagina din 

dosar, intocmeste inventarele pe fiecare termen de pastrare si le va preda la depozitul de 

arhiva pe baza de process verbal. 

- Raspunde de legalitatea actelor emise conform legii. 

- Organizeaza si executa activitatea de urmarire silita a contribuabililor care nu-si achita taxele 

si impozitele datorate. 

- Raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele continute 

de fiecare dosar fiscal in conditiile legii. 

- Intocmeste referatele de restituire in conditiile legii, pe care le prezinta compartimentului 

financiar-contabil in vederea rezolvarii acestora, instiinteaza contribuabilul cu privire la 

efectuarea acestor operatiuni. 

- Utilizeaza dispozitivul electronic de incasare POS conform instructiunilor primate si nu 

restrictioneaza contribuabilii la a-l folosi pentru a-si stinge debitele datorate catre bugetul 

local. 

- Colaboreaza cu compartimentul Registrul Agricol, Cadastru, Urbanism, precum si cu 

celelalte structure organizatorice corespunzator fluxurilor informationale existente intre 

acestea. 

- Respecta prevederile cu privire la GDPR si a politicilor Primariei Mogosesti in cee ace 

priveste protectia datelor cu caracter personal, prin operatiunile de prelucrare a datelor. 

- Prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de 

conducatorul autoritatii publice locale. 

- Nu divulga parolele de logare in aplicatia informatica de incasare impozite si taxe locale. 

- Din momentul logarii in aplicatia informatica se va raspunde in totalitate de orice operatiune 

efectuata asupra bazei de date cu care se lucreaza. 



- Colaboreaza in stransa legatura cu operatorul de rol nominal unic in vederea luarii unor 

decizii in situatii particulare si nu numai. 

- Nu elibereaza documente din aplicatia informatica altele decat cele stipulate in prezenta fisa 

cu atributii catre contribuabili sau alte terte persoane. 

- Nu modifica, introduce sau sterge date in aplicatia informatica care pot altera baza de date 

fara a avea documente justificative si acordul prealabil al operatorului de rol nominal unic. 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

- adresa de corespondență: Primăria comunei Mogoșești, satul Mogoșești, comuna Mogoșești, 

județul Iași, cod poștal 707330; 

- telefon 0232294411 int.200; 

- e-mail contact@mogosesti-primaria.ro  

- numele și prenumele persoanei de contact şi funcţia publică deţinută: Grigoraș Georgiana-

Elena, secretarul comisiei de concurs. 

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Mogoșești – biroul secretariat,  

telefon 0232294411 – int.200 sau prin e-mail contact@mogosesti-primaria.ro  

 

Primar,                 Secretar general al comunei, 

 Rodica Popa-Roșu       Mariana Anton 
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