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ANUNT
Primaria oras Bals organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie perioadanedeterminata, in baza art.V din O.G. nr.17/2021 si in conformitate cu prevederile Hotararii nr.286/2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacantsau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepteprofesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,republicata, astfel:

*1 post inspector de specialitate debutant, nivel studii superioare - Biroul Administrativ

Conditii de participare la concurs:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului 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 adeverinţeimedicale 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 cerinţelorpostului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statuluiori contraautorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor faptede corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cuexcepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomăde licenţă sau echivalentă
- Nu se cere vechimein specialitate

Acte necesare înscrierii la concurs:
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate deautoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau înspecialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspunderecă nuare antecedente penale care să-l facăincompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anteriorderulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;



g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.

Actele din dosar vorfi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se organizează ia sediul Primăriei orasului Bais si se va desfasura astfel:

Probele stabilite pentru concurs:
- selectia dosarelorde concurs: 11.01.2022 ora 9,00
- proba scrisa: 18.01.2022 ora 09,00
- interviu: 20.01.2022ora 13,00

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv
28.12.2021 — 10.01.2022 ora 16,00 la sediul Primariei orasului Bals, Compartiment Resurse Umane.
Notarea probelorde concurs se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.Termenul de depune a contestaţiiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei

dosarelor, probei scrise, interviu.
Relatii suplimentare pe site-ul primariei Www.primariabals.eu, la telefon 0249450145 sau la

Compartimentul Resurse Umane.
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Anexa la anuntul nr...........ne nooeaaaeeeaa ese

BIBLIOGRAFIE
inspector de specialitate debutant - Biroul Administrativ

e OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile
ulterioare:
- Partea I — Dispoziţii generale (art. 1-13);
- Parteaa III a — Administrație publică locală (art. 154-163);
- Partea a VI a: Titlul III — Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile

publice (art. 430-450, 490-495, 538-543, 549-562)
- Parteaa VII a — Răspundere administrativă (art. 563-579);

e Legea nr.53/2003 — Codul Muncii, republicata (art.247 — 252)
e Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, modificata si

completata
e Legeanr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata
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