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ANUNT
Primaria oras Bals cu sediul in str. N.Balcescu, nr.14, Judetul Olt, organizeaza concurs pentru ocuparea

unor posturi vacante contractuale de executie perioada nedeterminata, conformitate cu prevederile Hotararii
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui

post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice, republicata, astfel:

SERVICIUL GOSPODARIRE URBANA:
e | post inspector de specialitate debutant
e 2 posturi muncitor calificat II
e | post muncitor calificat IV

e Conditii de participare la concurs:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European și 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)îndeplinește 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 săvârșirea unei infracțiuni 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 corupție sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

Conditii specifice:

SERVICIUL GOSPODARIRE URBANA:
e inspector de specialitate debutant, nivel studii superioare

- Studii universitare de licenţă absolvite cudiplomă de licenţă sau echivalentă in specializarea:
horticultura/ agronomie/peisagistica

- Nu se cere vechime in specialitate
e Muncitor calificat HI:

- Studii medii (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau generale
- Minimum 2 ani vechime in munca



e Muncitor calificat IV:
- Studii medii (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau generale
- Nu se cere vechime in munca

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 de
autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor,în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării 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

cc...SR“Actele dindosarvorfi prezentateşi.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orasului Bals, str. N.Balcescu, nr.14 si se va desfasura
astfel:

Probele stabilite pentru concurs:
- selectia dosarelor de concurs: 28.06.2022 ora 10,00
- proba scrisa: 05.07.2022 ora 09,00
- interviu: 07.07.2022 ora 13,30

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv
14.06.2022 — 27.06.2022 ora 16,00 la sediul Primariei orasului Bals, str. N.Balcescu, nr.4, Compartiment
Resurse Umane.
Notarea probelor de 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 nrhS2tAQ.2022

BIBLIOGRAFIE :

Muncitorcalificat

- Legea nr.53/2003 — Codul Muncii, republicata (art.247 — 252; raspundere disciplinara)
- Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.

republicata
- Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, modificata si completata
- Norme specifice de securitate a muncii pentru gospodarire comunala si salubritate publica (art.9 —

art.60, art.228 — art.234, art.265 — art.340)

BIBLIOGRAFIE
inspector de specialitate debutant, nivel studii superioare

1. Constituţia României, republicată (drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
- administrația publică locală)

2. Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
Tematica: - Partea VI- Titlul Il — Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;

- Partea VII — Răspunderea administrativă;
3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă: cap.lV — Obligaţiile lucrătorilor: art.22

şi 23:
4. Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor,

republicata
5. Legea nr.319/2006privind securitatea si sanatatea în munca, modificata si completata
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru gospodarire comunala si salubritate publica (art.9 —

art.60,art.228 — art.234,art.265 — art.340)
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