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ANUNT
Primiria comunei Baia

de Fier cu sediul in comuna Baia de Fier, nr.36,1, Jude{ul Gorj, organizeazi
concurs pentru ocuparea pe perioadi nedeterminati a unei func{ii contractuale de executie vacante de
inspector specialitate gradul profesional II, in cadrul Compartimentului Pe$teri, din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Baia de Fier

Concursul se organizeazd cu respectarea prevederilor Hotirarii nr.286 din 23 martie 2011. pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzitor funcfiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pl6tit din fonduri publice, aqa cum au fost modificate prin Hotdrirea
Guvernului nr.102712014, a prevederilor Regulamentului de organizare gi desliqurare a concursurilor de ocupare a
posturilor vacante sau temporar vacante corespunzdtoare func!iilor contractuale din aparatul de specialitate $i aparatul
permanent de lucru ale Primiriei comunei Baia de Fier Anexa nr.1 la Dispozitia primarului nr. I 1 6/30.04.20 I 5 9i a
llotdrarii nr.2 din 30.01.2017 aConsiliului Local BaiadeFier.

I.

Datele de desfrqurare a concursului :
Concursul se va deslZfura la sediul Primdriei Baia de Fier. astfel:
- 24 aprilie 2017 , orc 1 I ,00 proba scrisdr
- 27 aprilie 2017 . ora I I .00 proba interviu;

fl.

Condilii de participare:

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc conditiile generale previzute la art. 3 din Anera la H.G.
nr.2861201I pentru aprobarea Regu lamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacanl sau temporar vacant corespunzitor functiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl6tit din fonduri publice, aqa cum au
fbst modificate prin HotirArea Guvemului nr. 102712014, precum qi urmitoarele conditii specifice previzute in fiqa de
post:

III.

studii superioare absolvite cu diplomd de licenld
6 luni vechime in specialitatea studiilor absolvite.

Etapele stabilite pentru concurs
- selectia dosarelor :
- nroba scrisi :

:

- interviul.

IV.

Dosarul de concu rs:

in vederea participdrii la concurs, in termen de 10 zile lucritoare, de la data afi;drii anun{ului, respectiv de
data de 30.03.2017, ora 08,00 pini la data de 12.04.2017, ora 16,00 candidatii vor depune dosarul de concurs

la
la

sediul Primdriei comunei Baia de Fier.
Dosarul de concurs va contine :
L cererea de inscriere la concurs adresati conducatorului ;nstitutiei organizatoare:
2. copia actului de identitate :
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
4. copia carnetului de munci, sau, dupi caz, o adeverin{i care sd ateste vechimea'in munci" in meserie
5i/sau

in specialitatea studiilor;

5.
6.
7.

cazierul .judiciarsau

o declaratie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale care sd-l

facd

inconrpatibil cu funclia pentru care candidcazdl

adeverinti medicalS care sa ateste starea de sAndtate corespunzatoare, eliberati cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de citre unitdtile sanitare
abilitate(va contine in clar" numdrul, data. numele emitentului $i calitatea acestuia. in lbnnatul standard
stabilit de Ministerul SdnatAtii);
curricu lum vitae.

Actele prevdzute la pct. 2,3 qi 4 vor

fi

prezentate

in original in vederea verificArii conformitAtii copiilor

cu

acestea dc cAtrc secretarul comisiei de concurs.

V.

Bibliografia stabilitd pentru concurs

:

l.

Legea administraliei publice locale nr. 215/2001, republicati, cu modificdrile gi completarile
lterioare:
2. Legea N. 47712004 privind Codul de conduiti al personalului contractual din aubritalile $i
instituqiile publice;
3. l.egea nr.22 din 18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea do garantii ;i
rdspunderea in legiturd cu gestionarea bunurilor agentilor economici. autoriEtilor sau instituliilor
pub lice:
4. I Iotdrdrea Guvernului nr.223011969 privind gestionarea bunurilor materiale:
5. Legea nr.42212001 privind protejarea monumentelor istorice, republicati. cu rnodificdrile 5i
completirile ulterioare
u

Tematica de concurs este urmitoarea:
Autoritalileadministralieipublicelocale.
Nonne generale de conduiti profesionald a personalului contractual.
Rispunderea materiald, disciplinarS. administrativd. penali sau civili pentru inc6lcarea
dispozi{iilor legalc cu privire la gestionarea bunurilor.
;1. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale. Drepturi 5i obligalii in legiturd cu primirea.

L
2.
3.

5.

pastrarea gi eliberarea bunurilor materiale.

Responsabilitelile proprietarilor de monumente istorice gi ale autoritSlilor administra{iei publicc
locale.
Prezentul anunt este publicat qi pe site-ul Primdriei comunei Baia de Fier wivw.pfit1]afiifbaja{etLfgl&.
Rclalii suplimentare se pot obtine Ia sediul Primlriei comunei Baia de Fier. Ciomparlimentul secretariat.
inlbrmare. relatii cu publicul" resurse umane. arhivd. persoani de contact: consilier Agurida Vasile- telefon
025-1i.161202. intre orele 08.30 - I 5.30.
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