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Nr.5392./15.06.2022

ANUNT
Primaria orasului Bals organizeaza examen/concurs de promovare in grad profesional, In

conformitate cu prevederile art.41' din H.G. 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:

Nr.|Functia contractuala detinuta Structura Grad/treapta obtinuta
crt|Grad/treapta dupa promovare
l Inspectorde specialitate — debutant|Compartiment Protectia Gradul II

Familiei, Beneficii Sociale

Dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente

e Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane
în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează:

e Cerere de inscriere la examenul depromovare;
+ Referatul de evaluare întocmit de seful ierarhic superior, care să cuprindă elementele precizate

la art.41 alin.9 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
e Copia diplomei de studii

Proba scrisa va avea loc pe data de 29.06.2022 ora 10,00

Rezultatele se vor afisa in termen deo zi lucratoare de la data finalizarii probei la sediul
institutiei.Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii
anuntului respectiv perioada 16.06.2022 — 22.06.2022 la sediul Primariei orasului Bals din
str. N.Balcescu, nr.14, Biroul Resurse Umane.
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BIBLIOGRAFIA
inspector de specialitate II- Compartiment Protectia Familiei, Beneficii 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;
O.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 completarile
ulterioare;
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