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ANUNT
Primaria orasului Bals, str. N. Balcescu, nr.14, jud. Olt, organizeaza examen pentru ocuparea unui post

pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă
determinată, în perioada stării de alertă, in conformitate cu prevederile Legii nr.70/2022 privind
reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc
epidemiologie și biologic, determinate de pandemia de COVID-l9, a fost încadrat pe perioadă
determinată, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative si prevederile Ordinului
nr.1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru
ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de
execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi
biologic astfel:

Denumire post Nivel Structura
studii

1 post inspectorde specialitate gradulII S Comp. Protectia Familiei, Beneficii Sociale

Probele de examense vor sustine la sediul Primariei orasului Bals din str. N.Balcescu, nr.14, jud. Olt si se
vor desfasura astfel:
Probele stabilite pentru examen:

- verificare cereri depuse: 16.05.2022 ora 10,00
- proba scrisa: 20.05.2022 ora 10,00
- proba interviu: 24.05.2022 ora 10,00

Cererile de inscriere la examen se vor depune la sediul Primariei orasului Bals, Comp. Resurse
Umane in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv 12.05.2022 — 13.05.2022
(inclusiv), ora 14,00.
Data afisarii anuntului: 12.05.2022,

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, la telefon 0249450145 si e-mail: resurse.umane(dprimariabals.eu.
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7. Alocatia pentru sustinerea familiei: Capitolul II —

Atiexa la anuntul Hr';....ssezseleci coucocinicszzcuiazi

BIBLIOGRAFIA

inspector de specialitate II- Compartiment Protectia Familiei, Bencficii Sociale

Constituţia României, republicată
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata;
Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata;
0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarileulterioare;

TEMATICA

Constituţia României, republicată (drepturile, libertățile şi îndatoririle
- administrația publică locală)
Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata:

- Capitolul I- Dispozitii generale, definitii, principii
- Capitolul III — Servicii si prestatii sociale
- Capitolul IV — Incadrarea in grad de handicap

Asistenta sociala a apersoanelor varstnice:
- Capitolul I— Dispozitii generale
- Capitolul II — Servicii si prestatii sociale

Prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
Alocatia de stat pentru copii
Codul administrativ:

- Partea I — Dispoziţii generale
- Partea a Il a — Administraţie publică locală

fundamentale;

- Partea a VI a: Titlul III — Personalul contractual din autoritățile și instituţiile publice: Cap.IV
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Stabilirea si plata drepturilor de alocatie.


