Republica Moldova

PRIMARUL
municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, 160
tel: +373 235 22767 ; fax: +373 235 20378
email : primaria@orhei. md
www.orhei.md

DISPOZITIE

nt.,J#O
Cu privire la desfdEurarea concursului

in temeiul art.10, art.118-121, art.l26-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.1 16 din 19.07 .2018; art.29 gi art.32 din Legea privind Administralia publicd locald
nr.436-XVI din 28.12.2006; art.28 qi art.29 din Legea cu privire la funclia publicd qi statutul
funclionarului public nr.l58 din04.07.2008; pct.48 din Regulamentul cu privire la ocuparea
funcfiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului privind punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr.l58-XV din 04 iulie 2008 cu privire la funclia publica Ei statutul
funclionarului public nr.201 din 11.03.2009; in scopul selectdrii celui mai potrivit candidat qi
atragerii lui in autoritatea publica a municipiului Orhei, Primarul municipiului Orhei
DISPIINE:
1. Se iniliazd" procedurile de organizare Ei desftqurare a concursului pentru ocuparea
funcliei publice vacante de "specialist principal" in cadrul Primdriei municipiului Orhei, care va
activa in domeniul perceperii fiscale qi va exercita sarcinile stabilite in Fiqa de post nr.09.

2. Se aprobd textul anunlului (anexa nr.l) cu privire la condiliile de desfrqurare a
concursului pentru ocuparea funcliei nominalizate, care va fi plasat intr-o publicalie periodicd cu
cel pulin 20 zlle calendaristice inainte de data desfrgur[rii concursului.
3. Se aprobd textul informaliei (anexa nr.2) cu privire la condiliile de desfbqurare a
concursului pentru ocuparea funcfiei publice vacante nominalizate, care va fi publicata pe
pagina web a Primdriei municipiului Orhei www.orhei.md, pe portalul guvemamental al
funcliilor vacante Ei va fi afigata pe panoul de informalii al instituliei.
4. Comisia de concurs va intreprinde acfiunile respective privind buna desfE$urare a
concursului in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, dosarele de concurs fiind
primite de la candidafi in modul stabilit, in conformitate cu informalia privind condiliile de
desfEgurare a concursului.
5. Prezenta dispozilie se include
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Primdria municipiului Orhei anuntd despre organizarea concursului privind ocuparea
funcliei publice vacante de specialist principal, care va activa in domeniul perceperii fiscale.
Informafia privind concursul organizat o pute]i accesa pe pagina web a Primdriei
municipiului Orhei wwUr.orhei.md, pe panoul informational al Primdriei municipiului Orhei, pe
portalul guvernamental al funcliilor vacante gi la numerele telefoanelor de contact 0235 22767
sau 0235 32767.
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Informa{ie
cu privire la condiliile de desfbEurare a concursului in cadrul Primlriei municipiului Orhei
pentru ocuparea funcliei publice vacante de specialist principal
care va activa in domeniul perceperii fiscale qi va exercita sarcinile stabilite in
Fiqa de post nr.09.

Organizator al concursului pentru ocuparea funcfiei publice vacante de specialist
principal care va activa in domeniul perceperii fiscale qi va exercita sarcinile stabilite in Fiqa de
post nr.09, este autoritatea executivd a administraliei publice locale a municipiului Orhei, cu
sediul in municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.
Funclia v acantd - specialist principal,
Conform fiEei postului nr.09 funcfia public6 vacantd are urm6toarele sarcini de bazl:
1. Asigurarea jinerii evidenlei obligafiilor fiscale inclusiv a restanlelor, asigurarea linerii
integrale qi conforme a contribuabililor, incasdrii impozitelor in buget, asigurarea colectdrii
impozitelor gi stingerii obligafiilor fiscale;
2. Operarea datelor qi gestionarea bazei de date cu privire la subiectul gi obiectul impunerii
pentru persoanele frzice, {inerea evidentei conturilor personale in registrul de eviden{E cu
sumele calculate achitate, restante;
3. Transferareala buget a sumelor incasate, finerea evidenfei incasdrii qi transfer6rii mijloacelor
bdneqti gi repartizarea avizelor de platd;
4. Efectuarea calculului gi prezentarea ddrilor de seamd privitor la achitarea impozitelor,
popularizarea legislaliei fiscale, examinarea cererilor gi reclamatiilor contribuabililor;

Condi{iile de participare la concurs:
Conditii de baz[ :
- deline cetdfenia Republicii Moldova;
- posedarea limbii de stat Ei limbilor oficiale de comunicare interetnicd vorbite in
teritoriu;
- neatingerea vdrstei necesare oblinerii dreptului la pensie pentru limita de vdrst6;
- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracliuni s6v6rqite cu intenlie;
- neprivarea dreptului de a ocupa funclii publice.
Conditii specifice :
- studii superioare absolvite cu diploml de licen!6 sau echivalentd;
- minim 2 aniin domeniul de specialitate.
Actele obligatorii ce urmeazl a fi prezentate:
1. formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului nr.201 din I 1.03.2009);
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii qi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfeclionare
profesional6 gi/sau specializare;
4. copia autentificatd a carnetului de munc6;
5. certificatul medical;
6. cazieruljudiciar;
7. cuprinsul dosarului.

Modalitatea de depunere a actelor: candidalii pentru ocuparea funcliei publice vacante depun
actele personal sau prin reprezentant, la Primlria municipiului Orhei (prin intermediul CIPS)
sau prin poqtd. Actele pot fi depuse in original sau prin e-mail, in format PDF sau JPG, la
adresele indicate in anunf. in cazul expedierii actelor in format electronic, deponentul este
obligat sE prezinte originalele acestora la prima probd a concursului. Copiile actelor prezentate
vor fi verificate cu originalele. La cererea de participare la concurs se indicd lista actelor
depuse, cu numerotarea fiecdrei file.
Data limita de depunere a actelor este

-

23.09.2020 -

Concursul include proba scrisf, gi interviul.

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative gi a altor surse de informare
relevante funcliei vacante, se anexeazd.
Informafiile suplimentare le pute]i obline la telefoanele 0 235 32767,0 235 22767.
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