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                                                               Nr.7289/02.11.2021 
   ANUNŢ 

 
În temeiul art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 

anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 

vacante, respectiv: 

➢ 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului 

Constatare Impunere Domeniul Public, cu durata normală a timpului de muncă 

de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână; 

➢ 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului 

Constatare Impunere Persoane Juridice, cu durata normală a timpului de muncă 

de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână; 

 

Desfășurarea concursului: 

• Proba scrisă – 02.12.2021, ora 10.00; 

• Interviul – data și ora vor fi comunicate ulterior, conform art. 56 din H.G. nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Locul organizării probei scrise: sediul D.G.I.T.L Sector 6, situat în Str. Drumul 

Taberei, nr. 18, Sector 6, București. 

• Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data apariției 

anunțului pe pagina de internet a instituției noastre și pe site-ul Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 02.11.2021 – 22.11.2021. 

• Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 23.11.2021 – 

29.11.2021 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet 

www.taxelocale6.ro 

• Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe 

săptămână. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

✓ adresa de corespondență – Str. Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, București 

✓ telefon/fax  - 021.413.77.90/ 021.413.77.89 

✓ telefon Biroul Resurse Umane – 0374.817.720 

✓ e-mail: biroul.resurseumane@taxelocale6.ro 

✓ persoană de contact: Gheorghe Alina – Inspector, Biroul Resurse Umane 

   

Biroul Resurse Umane 
 

 
 

 

http://www.taxelocale6.ro/
mailto:biroul.resurseumane@taxelocale6.ro


                                                              
 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

excepția evaluării psihologice prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. e). 

Dosarul de înscriere depus de către candidați la concurs, va conține în mod 

obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe 

pagina de internet a instituției în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate 

publicității concursului, precum și la sediul instituției, în locul special amenajat pentru 

desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric). 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei. Adeverințele care au alt format decât 

modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din 

care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul 

studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, 

vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor; 

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

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) cazierul judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. 

În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la 

înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică 

competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 

parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub 

sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită 

expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția 

publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii 

aprobate la nivel instituțional. 

h) declarația pe propria răspundere , prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau 

colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de 

documente originale și se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs. 

Concursul de recrutare constă în următoarele probe: selecţia dosarelor de înscriere, 

proba scrisă şi interviul. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 

precedentă. Probele de concurs se notează cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecărei 

probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare probă. 

Toate probele sunt eliminatorii. 



                                                              
 

Condițiile de participare la concurs, bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului, 

se afișează la sediul D.G.I.T.L. Sector 6 și pe pagina de internet www.taxelocale6.ro 

 

 

 

Condițiile de participare pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional 

debutant – Serviciul Constatare Impunere Domeniul Public: 

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție, 

inspector - grad profesional debutant – nu este cazul; 

 

Bibliografie concurs : 

 

✓ Constituția României, republicată; 

✓ O.G. 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; 

✓ Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

✓ O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Atribuţiile postului: 

 

1.Oferă asistență contribuabililor în ceea ce privește taxele locale respectiv: cuantumul 

obligațiilor fiscale, actele componente ale dosarului de impunere/încetare, termenele şi 

modalitatea de plată a taxelor locale de utilizare temporară a locurilor publice, precum şi 

declaraţiile/cererile privind afişajul în scop de reclamă şi publicitate, respectiv servicii de 

reclamă şi publicitate, modul de completare a tipizatelor, etc.;  

2. Înregistrează, verifică şi operează în evidențele fiscale declaraţiile depuse de contribuabilii 

care utilizează temporar locurile publice şi care folosesc mijloace publicitare; 

3. Înregistrează în baza de date toate datele de identificare ale contribuabililor, numărul de 

telefon, adresa de email; 

4. Emite și verifică deciziile de impunere și încetare și le comunică contribuabililor; 

5. Îndrumă contribuabilul către serviciile competente dacă o solicitare de-a acestuia îi 

depășește atribuțiile; 

6. Respectă termenele tuturor lucrărilor primite spre soluționare; 



                                                              
 

7. Întocmeşte borderouri de scădere şi adăugare debite în cazul în care se constată erori în 

calculul taxei, dar numai în baza unui referat şi a actelor justificative; 

8. În baza ordinului de serviciu execută acțiuni de constatare și identificare a materiei 

impozabile nedeclarate, urmând ca în ziua următoare să prezinte situația constatărilor; 

9. Întocmeşte procese verbale de constatare privind existenţa şi dimensiunile estimative ale 

mijloacelor de afişaj şi reclamă, precum și a suprafețelor de teren reprezentând  domeniu 

public ocupate cu diferite amplasamente; 

10. Întocmeşte proces verbale  de constatare pe teren prin care să confirme 

încetarea/desfăsurarea activitaţii pentru care contribuabilii au obţinut autorizaţii de ocupare a 

domeniului public; 

11. Colaborează, pentru identificarea materiei impozabile nedeclarate, în baza protocoalelor 

încheiate cu alte direcții din Primăria Sector 6, Administrația Domeniului Public și 

Dezvoltare Urbană Sector 6, Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, etc.; 

12. Verifică şi procedează la stabilirea taxei (dacă este cazul) pentru toţi contribuabilii care în 

anul precedent au obţinut autorizaţii/contracte de la directiile care apartin de Primaria 

sectorului 6 şi ia masuri, potrivit Codului fiscal şi a celorlalte acte normative in vigoare; 

13. Înregistrează cererile de restituire, compensare și îndreptare a erorilor materiale din 

documentele de plată și întocmește referatele și deciziile de restituire/compensare/îndreptare 

a erorilor materiale din documentele de plată; 

14. Întocmește referatele de scutire/facilitate fiscală și actualizează evidența persoanelor 

scutite potrivit prevederilor legale; 

15. Raspunde în cel mai scurt timp și după o verificare temeinică a evidențelor fiscale, 

solicitărilor primite de la alte instituții sau de la contribuabili; 

16. Întocmește lunar rapoarte privind rezultatul activității desfășurate precum și alte situații 

solicitate de șefii ierarhici superiori; 

17. Analizează și soluționează toate contestațiile pentru taxele stabilite; 

18. Solicită instituțiilor abilitate informații, acolo unde este cazul, cu privire la datele de 

identificare ale contribuabililor și adresele sediilor sociale/punctele de lucru/domiciliilor, 

înscriindu-le în baza de date; 

19. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea atragerii la buget a 

impozitelor și taxelor datorate de către persoanele fizice sau juridice; 

20. Clarifică situația fiscală a agenților economici care figurează impuși în evidențele fiscale 

dar nu mai dețin afișaje amplasate în scop de reclamă și publicitate sau nu mai utilizează 

domeniul public, ca urmare a solicitărilor Serviciului Urmărire și Executare Silită Persoane 

Juridice; 

21. Efectuează impunerea din oficiu a materiei impozabile nedeclarate constatată în urma 

verificărilor efectuate în teren conform procedurii operaționale privind actualizarea masei 

impozabile; 

22. Elaborează, pe baza datelor obţinute, informări, situaţii, etc. şi efectuează raportările 

periodice către conducere la solicitarea acestora; 

23. Predă  lucrările solicitate prin sondaj de către Serviciul Control Intern, în vederea analizei 

și verificării  din punct de vedere al corectitudinii operării, al stadiului și al respectării 

termenului de soluționare; 

24. Constată contravenţiile şi aplică amenzile  prevăzute de legile financiar – fiscale; 



                                                              
 

25. Solicită șefului ierarhic superior aprobare pentru sancționarea cu avertisment a 

contribuabililor care nu și-au respectat obligațiile fiscale; 

26. Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuţiilor pe care le 

are până la predarea acestora în arhivă; 

27. Colaborează cu serviciile de constatare impunere şi cu Serviciul Inspectie Fiscala, în 

sensul stabilirii corecte a obligațiilor fiscale; 

28. Are acces temporar în arhiva instituţiei, în vederea verificării documentelor şi eventuala 

ridicare a dosarelor necesare pentru soluţionarea unor lucrări, ridicarea şi verificarea 

dosarelor se va consemna în registrul de intrări-ieşiri din arhiva instituţiei; 

29. Asigură soluţionarea în termen legal a lucrărilor încredinţate de şeful de compartiment; 

30. Păstrează secretul asupra informaţiilor de natură fiscală pe care le deţine, inclusiv asupra 

lucrărilor şi documentelor care includ informaţii din categoria celor clasificate. 

 

 

Condițiile de participare pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional 

debutant – Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice: 

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție, 

inspector - grad profesional debutant – nu este cazul; 

 

Bibliografie concurs : 

 

✓ Constituția României, republicată; 

✓ O.G. 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; 

✓ Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

✓ O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Atribuţiile postului: 

 

1. Gestionează dosarele fiscale, repartizate de către şeful de serviciu, si celelalte 

documente referitoare la impunerea persoanelor juridice; 

2. Oferă asistenţă contribuabililor în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale respectiv: 

cuantumul obligaţiilor fiscale, declararea bunurilor supuse impozitării, actele componente 



                                                              
 

ale dosarului de impunere/încetare, termenele şi modalitatea de plată a impozitelor şi 

taxelor locale, modul de completare a tipizatelor, condiţiile de eliberarea a certificatelor de 

atestare fiscală etc.; 

3. Urmăreşte intocmirea si depunerea la termenele prevazute de lege a documentelor 

referitoare la impunerea bunurilor impozabile de catre contribuabili, persoane juridice; 

4.Înregistrează în baza de date toate datele de identificare ale contribuabililor, numărul de 

telefon, adresa de email, etc., şi eliberează către contribuabili dovada înregistrării cererilor 

şi/sau declaraţiilor depuse, cu precizarea numărului de înregistrare şi a termenului de 

răspuns; 

5. Verifică la persoanele juridice deţinătoare de bunuri supuse impozitelor şi taxelor, 

realitatea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere şi aplică sancţiuni pentru 

nedeclararea în termenul legal a acestora; 

6. Constată impozitele şi taxele datorate de persoanele juridice, în urma verificărilor 

efectuate ; 

7. Stabileşte impozitele si taxele datorate de persoanele juridice, în urma verificărilor 

efectuate ; 

8. Comunică impozitele si taxele datorate, persoanelor juridice, în urma verificărilor 

efectuate ; 

9. Întocmeste, după caz, borderourile de debite si scaderi pentru eventualele diferente de 

impozit constatate si datorate de persoanele juridice, ca urmare a verificarilor efectuate; 

10. Întocmeste referate si opereaza borderourile pentru toate lucrarile privind modificarile 

survenite in componenta rolurilor, modificari privind impunerea cladirilor,  terenurilor,  a 

mijloacelor de transport; 

11. Înregistrează şi impun în evidenţele fiscale declaraţiile de impunere pentru impozitul 

pe spectacole datorat de persoanele juridice; 

12. Răspunde, in scris, in conformitate cu legislaţia, la toate cererile, sesizarile si 

reclamatiile contribuabililor cu privire  la stabilirea impozitelor si taxelor locale la 

persoanele juridice ; 

13. Răspunde, în cel mai scurt termen, si numai după o verificare cat mai temeinică a 

evidenţelor fiscale, la toate adresele primite de la instanţele de judecată şi de la alte 

instituţii publice, cu excepţia birourilor judecătoreşti;    

14. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative legale persoanelor juridice care 

încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlaturarea deficienţelor 

constatate; 

15. Solicită şefului ierarhic superior aprobare, în scris, pentru sancţionarea cu 

’’Avertisment’’ a contribuabililor care nu şi-au respectat obligaţiile fiscale; 

16. Întocmeşte, la cererea contribuabililor-persoane juridice, certificate privind situatia din 

evidentele fiscale şi răspunde personal de verificarea datelor înscrise în acestea, conform 

extrasului de rol, în cazul în care nu sunt verificări ale bazei impozabile efectuate pe teren; 

17. Execută acţiuni de identificare de baze impozabile nedeclarate si detinute de agentii 

economici din sector,  pentru atragerea la bugetul local de venituri suplimentare; 

18. Întocmeste periodic raportări privind rezultatul activităţii desfăşurate precum şi alte 

situaţii solicitate de către şefii ierarhic superiori; 



                                                              
 

19. Înaintează către Serviciul Economic şi/sau Serviciul Inspecţie Fiscală, după caz, 

cererile de restituire şi compensare; 

20. Organizează şi asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuţiilor pe care 

le are până la predarea acestora în arhivă; 

21. Păstrează secretul asupra informaţiilor de natură fiscală pe care le deţine, inclusiv asupra 

lucrărilor şi documentelor care includ informaţii din categoria celor clasificate. 

 

 

 

 

 

 

* Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită 

în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările 

acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


