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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 promovarel Inspector de specialitate — debutant|Birou Administrativ Gradul II

Conditii specifice
- sa aiba o vechime de minim 6 luni in gradul profesional din care promoveaza
- sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata

Pentru inscrierea la examen/concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoareledocumente:
- cerere de înscriere la examen in vederea promovarii
- copia actului de identitate;
- adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane din care sa rezulte vechimea in gradul profesionalsi prin care se adevereste ca nu are o sanctiune neradiata
- referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic

Examenul consta in sustinerea unei probe scrise care va avea loc pe data de 11.10.2022 ora 10.00 lasediul Primariei orasului Bals, str. N.Balcescu, nr.14,

Rezultatele se vor afisa in termen de o zi lucratoare de la data finalizarii probei la sediul institutiei.Dosarele se pot depune in termende S zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv 28.09.2022 —04.10.2022 ora 16,00 la sediul Primariei orasului Bals, Biroul Resurse Umane.
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BIBLIOGRAFIA
inspector de specialitate II- Birou Administrativ

1. O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; Partea |-dispozitii generale(art.1-13) Partea a llla -Administraţie publică locală Partea a IV a : Titlul IIl- personalulcontractual din autoritățile şi instituțiile publice( art 430-450, 490-495, 538-543. 549-562) Partea a VII a-raspunderea administrativa (art. 563-579)
2. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;(art.247-252) 3, OM.F.Pnr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de naturaactivelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

4LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor.constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici.autoritățilorsau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare:5. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile și completările ulterioare;
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