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ANUNŢ

Privind ocuparea prin transfer, la cerere,
a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Primăriei Balş,

Primăria orașului Balș, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) şi art. 506 alin. (1)
lit. b), alin. (2) - alin. (5) şi alin. (8) — alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei
publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Direcţiei
Economice, Biroul Impozite și Taxe Locale.

Transferul la cerere se face pe o funcţie publica vacanta de acelaşi nivel sau grad
inferior, cu respectarea categoriei clasei şi gradului profesional al functionarului public, cu
îndeplinirea conditiilor de studii, condiţiilor de vechime şi condiţiilor specifice pentru ocuparea
funcţiei publice in care urmează să fie transferat, prevăzute in fisa postului, conform art. 506 alin
(2) si alin (5) din Ordonanţa de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative.

Condiţii specifice:
- studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în specializarea drept/ ştiinţe economice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Funcţionarii publici interesaţi pot să depună, în termen de 20 de zile de la data afişării
anunţului, respectiv in perioada 15.07.2021 — 03.08.2021 ora 16,00, la Compartimentul Resurse
Umane, sediul Primăriei orașului Balș, Str. Nicolae Bălcescu, nr.14, următoarele documente:

a) cerere de transferla cerere;
b) curriculum vitae- modelul comun EUROPASS;
c) copia actului de identitate;
d) copia diplomei de studii;
e) copia carnetului de muncă sau după caz, adeverinţă eliberată de angajator care să
ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcţiei publice;



Î) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției
solicitate.
g)copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi
instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă)

Copiile actelor vorfi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către funcţionarul desemnat din cadrul
Compartimentului Resurse Umane, iar celelalte documente se vor depune în original.

După expirarea termenului de depunere a cererilor, comisia desemnată va proceda la
verificarea dosarelor depuse de către funcționarii publici interesaţi, respectiv verifică îndeplinirea
condițiilor solicitate din anunț, rezultat ce va fi afișat pe site-ul Primăriei Balș, la secţiunea
Anunţuri utile.

În cazul în care există mai multe cereri de transfer, se va organiza proba interviu. Pentru
sustinerea interviului, solicitanții vor fi anunţaţi prin afișarea pe site-ul Primăriei Balș asupra
datei, locului și orei susținerii interviului, în baza bibliografiei afişate. Pentru relaţii suplimentare,
vă puteţi adresa Compartimentului Resurse Umane, de luni până joi, între orele 8.00-16.00, Și
vineri, între orele 8.00-13.00.
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Anexa la anuntul

BIBLIOGRAFIA

Constituţia României, republicată,
Titlul | şi II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicata


