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ANUNȚ
Primăria orașului Balş, judetul Olt cu sediul in str.N.Balcescu, nr.14, organizează concurs de recrutare

în vederea ocuparii unei functii publice de executie vacanta, în conformitate cu prevederile Hotărârii
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
republicata, astfel:

Comp. Administratie Locala:
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
I.Potrivit art. 465 alin.l din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, poate ocupa o funcţie publică
persoana care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:
a)are cetăţenia românăşi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate
se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei
publice;
g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorității, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni
de fals ori a unci infracțiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice,
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminareafaptei;
i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani;
k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislația specifică.



Condiții specifice de participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul știintelor
administrative/juridice
- minimum | an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

Dosarul de concurs:
a)formularul de înscriere care se punela dispozitia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs.
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecţionări;
f)copia carnetului de muncăşi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru
exercitarea profesiei;
g)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor
publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se
testează prin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau
adeverinţa care să ateste lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaboratoral acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică.

NOTA:
- Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la anexa 2D din HG nr.611/2008 republicata, trebuie

să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele
informaţii: funcţia/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,
temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea
studiilor.
- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilități, în
situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia
certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
- Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz,
candidatul declarat admis la selecţia dosarelorşi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea
informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora
organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire,

Concursul se va desfasura astfel:

Perioada de depunere dosare: 18.07.2022 — 08.08.2022, ora 16.00
e Proba scrisa: 22.08.2022 ora 10,00
e Proba interviu: 25.08.2022 ora 10,00

Durata normala a timpului de lucru:8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
Probele de concursse vor sustine la sediul Primariei orasului Bals din str. N.Balcescu, nr.14, Jud, Olt
Relaţii suplimentare se pot obține la Compartimentul. Resurse Umane, la telefon 0249450145 si e-mail:
resurse.umane/dprimariabals.eu; GONH,AN
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TEMATICA

Constituţia României, republicată - drepturile, libertăţile și îndatoririle
fundamentale;
- administrația publică localăt Partea a Ill-a, Partea a VI-a din Ordonanţa de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare

Partea a IIl-a- Administratia Publică Locala:
Titlul 1,11, 1V, V (capitolele I-IV,capitolul
VIII), Titlul VI- VII; Parteaa VI a

privind procedura aprobării tacite, cu modificările și
completările ulterioare

3|Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind 0.G. nr. 137/2000 privind prevenireaşiprevenirea și sancţionarea tuturor formelor de sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
discriminare, republicată, cu modificările şi republicată, cu modificările şi completările
completările ulterioare ulterioare, integral

4|Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de|Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de
tratament între femeiși bărbaţi, republicată, cu şanse şi de tratament între femeişi barbati,modificările şi completările ulterioare. republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, integral
S|Legea nr. 52/2005 privind transparența decizională Legea nr. 52/2003 privind transparențaîn administrația publică, cu modificările şi decizională în administrația publică, cu

completările ulterioare modificările şi completările ulterioare, integral
6|Legeanr. 544/2001 privind liberul acces la Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la

informațiile de interes public, cu modificările și informaţiile de interes public, cu modificările
completările ulterioare şi completările ulterioare, integral7|Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 27/2003 Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.

27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu
modificările şi completările ulterioare, integral

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE POSTULUI
- înregistrează și ţine la zi evidenţa dispoziţiilor emise de către primar, într-un registru special;- asigură comunicarea dispoziţiilor emise de către
asigură comunicarea dispoziţiile emise de către primar,

compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al prim

primar, în termenul prevăzutde lege, pentru validare;
în termenele prevăzute de lege, către
arului, către serviciile publice subordonateconsiliului local, precum şicelor interesaţi (persoanefizice şi juridice);

- completează la zi mapade dispoziţii emise de către primar
- primeşte de la compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului şi de la sepublice subordonate consiliului local rapoartele și referatele de
ordinea dezi a şedinţelor consiliului local;
- pregătește rapoartele de specialitate necesare
modificarea statutului oraşului,
regulamentului de organizare și funcţionare a aparatului de speci

avizării și aprobării proiectelor de hotărâri referitoare la
a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, a

alitate al primarului, precum şila alte speţelegate de activitatea biroului, conform legislaţiei în vigoare;
- întocmeşte şi redactează pe calculator materialele necesare desfăşurării şedinţelor consiliului local:- asigură convocarea consilierilor şi a invitaţilor la şedinţele consiliului local. prin comunicconţin ordinea de ziși afișează la sedul instituţiei dispoziţia de convocare a şedinţelor consiliului local:=-1
al

ndeplineste atributii stabilite
Primarului,

prin Regulamentul de Organizare și Funcţionare al aparatului de specialitate

rviciile
specialitate, pentru problemele înscrise pe

area invitaţilor ce


