Nr. ieșire 1177/A.M.O.F.M.B./23.02.2018

ANUNŢ
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Spătaru Preda,
nr. 12, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante :
1. Consilier, grad profesional superior – Compartiment Urmărire şi Executare Silită
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
- Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
- Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Atribuţiile postului :
1. aplicarea măsurilor asigurătorii şi de executare silită a creanţelor bugetare conform prevederilor
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală republicat cu modificările şi completările
ulterioare;
2. întocmirea de somaţii şi titluri executorii împotriva debitorilor persoane fizice şi juridice ;
3. evidenţa debitorilor fizici şi juridici aflaţi în executare silită ;
4. intrarea în orice incinta de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îţi
păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi
să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificărilor terţilor care datorează sau deţin
în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
5. intrarea în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică,
precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îţi păstrează bunurile;
6. solicitarea şi cercetarea oricărui document sau element material care poate constitui o probă în
determinarea bunurilor proprietate a debitorului;
7. solicitarea datelor privind veniturile şi bunurile urmăribile ale debitorului de la Administraţia Finanţelor
Publice Locale;
8. cercetări la ultimul domiciliul fiscal cunoscut al debitorului ;
9. verificarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului dacă debitorul figurează înregistrat cu vreo
societate comercială;
10. solicitarea de informaţii societăţilor bancare la care debitorul a avut sau are conturi deschise;
11.solicitarea de informaţii privind domiciliul debitorilor persoane fizice Direcţiei Generale
de Evidenţă
a Persoanelor;
Concursul va avea loc în data de 26.03.2018, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Agenţiei Municipale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.
Înscrierile la concurs se depun în perioada 23.02.2018 - 14.03.2018, la sediul A.M.O.F.M. Bucureşti.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane Salarizare, Comunicare şi
Secretariatul Consiliului Consultativ, telefon : 021/316.09.23, persoana de contact : Camelia Stan – expert
superior, e-mail : camelia.stan@buc.anofm.ro.
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