
ROMÂNIA  
Primaria comunei Milcov  

Jud. Olt  
Nr. 265 / 19.01.2022  

ANUNŢ  
Primăria Comunei Milcov organizează   

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Milcov, județul Olt  

  
Funcția publică – Consilier, clasa I, grad profesional DEBUTANT în cadrul biroului 

Financiar-Contabil  
  

PROBE DE CONCURS:  
• Selecţia dosarelor de înscriere;  
• Proba scrisă;  
• Interviul.   

                               
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:  

• Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din 
OUG nr. 57/2017 privind Codul Administrativ  

• Condiţii specifice:   
• Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.  
• Fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  

  
  

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:  
• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs  - în perioada 19.01.2022 – 07.02.2022  
• Selecția dosarelor                    - 09.02.2022  
• Data probei scrise                   - 17.02.2022 ora 10. 00  
• Locul desfăşurării probelor   - Sediul Primariei comunei Milcov, sat Ulmi, jud. Olt  

  
  
ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA  CONCURS  

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei comunei Milcov în termen de  
20 de zile de la data afişării anunţului privind condiţiile de desfăşurare a concursului la sediul 
Primăriei Milcov.  

Dosarul de concurs va conţine, în mod obligatoriu documentele prevăzute în art. 
49 Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:  

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008;  
b) curriculum vitae, modelul comun european;  
c) copia actului de identitate;  
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări;  
e) copie a diplomei de studii universitare absolvite cu licență;  
  



  
  
f) 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;  

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;  

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.  

  
Copiile menţionate vor fi însoţite de originale în vederea certificării  
Selectarea dosarelor se va desfăşura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor.  
  

    BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ:  
• Constituția României, republicata;   
• Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare;   
• Ordonanță Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare   
• Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;   
• HG nr. 395/ 2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare;   
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare-Titlul IX;   
• Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 cu privire la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare - Titlu IX;  • Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  
  

          RELAŢII SUPLIMENTARE  
  

Relaţii suplimentare  se pot obţine de la Secretarul comunei Milcov, Judeţul Olt, telefon 
0372919969,   
            
  
              
          PRIMAR                                                        Secretar General  
Marin DOROBANŢU                                          Grigore GABRIAN  

  


