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ANUNT
Primaria orasului Bals, judetul Olt organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii a 2 functii publicevacante, in conformitate cu prevederile art. | din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-1 9, asifel:

- 1 functie publica de conducere - Director executiv — Directia fond funciar, Gospodarire urbana;
CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS: ee
1.Potrivit art. 465 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, poate ocupa o functie: publicapersoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii. .

-

|

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;. ..c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătatese face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluarepsihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;fjindeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;h)nua fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii,infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni defals ori a uneiinfracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilăcu exercitarea funcţiei publice, qu excepţia situaţieiîn care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;i)nu le-a fost interzis dreptulde a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executareacăreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

-

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motivedisciplinare în ultimii 3 ani;
|

ik)nu a fost lucrătoral Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cudiplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice.
- studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, managementsau în specialitatea studiilornecesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legeaeducaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor

Dosarul de concurs:
a)formularul de înscriere care se pune la dispozitia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs.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 şiperfecţionări;
e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, managementori în specialitatea studiilornecesare exercitării funcţiei publice, după caz,în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă acandidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conformprevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 112011, cu modificările şi completările ulterioare;
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stiu României, republicată,
IG.Ar. 167/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare

-DG. t. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,bicală,«cu'modificările şi completările ulterioare
ea ari 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

Uublicată, cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata cu
modifiiarile si completarile ulterioare ;

| Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;Ord nanta nr.28/2008 privind registrul agricol, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare ; || H.6.„nr 986/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
|

i uta PRINCIPALE-DIRECTIOR EXECUTIV
1. Organizează, îndrumă, conduce, coordonează, verifică si raspunde de desfășurarea în

mod eficient a activităţilor din cadrulDirectiei
„2. Propune promovarea si perfectionarea personalului din subordine cu respectarea

prevederilor legale;;
' 3. Intocmeste fisele posturilor si rapoartele de evaluare ale performantelor profesionale

pentru personalul din subordine;
„. Instruieste personalul din subordine cu privire la aplicarea legislatiei si a modificarilor
legislative;
Colaboreaza si conlucreaza cu celelalte structuri din cadrul institutiei;
Urmareste si asigura respectarea normelor de conduita si disciplina de catre
personalul din subordine;

7. Pastreaza confidentialitatea documentelor;
8. Asigura un climat favorabil de muncain cadrul colectivului pe careil conduce.
9
l

P

în

.. Coordoneaza si monitorizeaza activitatile din cadrul serviciilor subordonate
0. Raspunde in fata organelor de controlsi a sefului ierarhic asupra modului in care duce
la indeplinire sarcinile din fisa postului.

| 1. indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii stabilite de ordonatorulde credite

|Pa.
pă -.

Ec. (RoteaCataliu- Stefan



f)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să atestevechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarearofesiei;
Fe)copla adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anteriorderulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publicepentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testeazăprin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sauadeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrătoral Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiileprevăzute de legislaţia specifică.

NOTA:
- Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut ia anexa 2D din HG nr.611/2008 republicata, trebuie să cuprindă elemente similarecelor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţi: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelui studiilorsolicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal ai desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea înspecialitatea studiilor.
- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standardstabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestăstarea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.- Documentul prevăzut lalit. i) poate îi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecțiadosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituția publicăcompetentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalui documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu maitârziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicităexpres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazieruljudiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobatela nivel instituţional.

Proba scrisa va avea loc pe data de 12.04.2021 orele 10,00 si proba interviu pe data de15.04.2021 orele 10,00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei, Compartiment Resurse Umane in termen de 20zile de la data publicarii anuntului pe pagina de interneta Primariei orasului Bals si pe site-ul AgentieiNationale a Functionarilor Publici, respectiv in perioada 12.03.2021 — 31.03.2021
Durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi.

Relatii suplimentare se pot obtine a telefon 0249450145

Bibliografia este anexata la prezentul anunt.

„PRIMAR
Ec. Petpa Gatălin-Stefan
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