
 

 

A N U N T 
 
      Primaria oras Bals organzeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant  cu contract 

individual de munca pe durata nedeterminata, inspector de specialitate debutant la 

Compartimentul Protectia Mediului 

  
 

                     Conditii de participare la concurs: 
 
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)are capacitate deplină de exerciţiu; 

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

Conditii specifice: 
-  studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 

protectiei mediului 

 

                

         Dosarul de inscriere  
 
      Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine 

urmatoarele documente: 

ROMANIA 
JUDEŢUL  OLT 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BALŞ 
str. Nicolae Bălcescu nr. 14 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
www.bals.ro 

 



     -  cerere de inscriere la concurs adresata domnului Primar al orasului Bals. 

-  copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, 

dupa caz; 

-  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari; 

-  copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa 

ateste vechimea in specialitate; 

-  cazierul judiciar 

-  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; 

-  curriculum vitae; 

-  alte documente relevante pentru desfasurarea concursului     

     Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu 

acestea. 

 

 

                   Probele stabilite pentru concurs: 
             -  selectia dosarelor de inscriere: 10.12.2015 

             -  proba scrisa: 14.12.2015 ora 10,00. 

             -  interviu: 16.12.2015 ora 10,00 

         

     Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii 

anuntului, ultima zi fiind 09.12.2015 ora 16,00, la sediul Primariei orasului Bals, Biroul 

Resurse Umane. 

     Concursul va avea loc la sediul Primariei orasului Bals.          

                   

                          Bibliografia de concurs- afisat alaturat 

 

 

 

 

 

 

P R I M A R 

Ing. Teodosescu Madalin Ady 

 

 

 

 

 

 



                             Anexa la disp. nr………/……………………. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 
Inspector de specialitate debutant – Comp. Protectia Mediului 

 

 

 

 

• Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr.477/08.11.2004 privind codul de conduita a personalului 

contractual din autoritatile si institutiile publice republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr.132/2010 – Legea colectarii selective in institutiile 

publice; 

• O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, republicata cu 

modificari ulterioare; 

• O.G. nr.87/2001 privind Serviciile publice de salubrizare a 

localitatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 
P R I M A R 

Ing. Teodosescu Madalin Ady 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


