
ROMANIA
JUDETUL COzu
RIM,[RIA COMI.JNEI BALE$TI
NR. 17144l 26.I1.2020

ANUNI:
privind otgakizalea CONCURSULUI pentru ocuparca pe perioadd nedeterminatd

a funcfiei contructuale de execulie vacante de ingriitor din cadrul
C O MPARTI MENTULUI ADMINISTMTMin aparatul de specialitate al PRIMARULUI

COMLNEI BJtrLESTI, JudeIuI G1IJ

in conformitate cu prevederile Regulamentului - aadru prtuind stabilirca
principiilor generale de ocupare a unui post vacakt sau lemporar vacant corcspwlzAtor

funcliilor contractuale $i a criteriilor de promovare in grade sau in trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri
publice, aprcbat prin H.G. nr. 2861 2011, cu modificirile $i completdriole ulterioare,
Primiria Comunei Bdle$ti, cu sediul in comuna BSleiti, satul Biletti, str. Principali'
nr. 173, judelul Gorj, organizeazi concurs pentru ocuparea, pe perioadtr
nedetermi[ati, a func{iei contractuale de executie vacante de ingrijitor, din cadrul
COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATMin aparatul de specialitate
al PRIMARULUI COMUNEI BiLESTI, judetul Gorj.

Concursul va avea loc la sediul Primdriei B etti situat in comuna Bdleqti, satul

Bale$ti, str. Principala, nr. 173, judetul Corj, la sala de gedinfd, dup6 cum urmeazd:

- proba scrisi - 22.12,2020' ora 10t00;
- proba interviu - 28.12,2020, ora 10:00.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Conditii eenerale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidalii trebuie

sd indeplineasctr urmetoarele condilii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin HotArarea Guvemului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificerile 9i
completerile ulterioare:

a) are cetitenia romenS, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau

a statelor apa4inand Spaliului Economic European gi domiciliul in Romdnia;

b) cunoa$te limba roman5, scris li vorbit;
c) are varsta minima reglementatd de prevederile legale;

d) are capacitate deplind de exercitiu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideaze,

ateshta pe baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de

unitatile sanitare abilitatei
f) indepline$te condiliile de studii 9i, dupi caz, de vechime sau alte condilii

specifice potrivit carinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru sdva$irea unei infrac{iuni contra

umanitilii, contra statului ori contra autorititii, de serviciu sau in legitura cu

serviciul, care impiedicd infAptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de

corup(ie sau a unei infract111ll-4ltarsite cu intenlie, care ar face-o



incompatibile cu exercitarea funcliei, cu excepfia situaliei in care a inte enit
reabilitarea.

Conditii specifice:
Nivel studii: sludii medii/ studii generale;
Vechime in muncd: minimum l0 ani.
Dosarul de concurs pentu inscrierea la concurs se depune de cdtre candidali la

sediul Primeriei Baletti, situat in comuna Bele$ti, satul Bdle$ti, str. Principald, nr. 173,
judelul Gorj, Compartimentul Resurse Umane ti Funclii Publice (d-na Saragea Cristina-
Elena), in termen de l0 zile lucrdtoare de la afi$area anuntului, respectiv de la
2'7.11.2020 pand la data de 14.12.2020, oft 16,00 qi va congine urmitoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresatd primarului comunei Bdlegti;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care ateste identitatea,

potrivit legii, dupa caz
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor 9i ale altor acte care atestA

efectuarea unor specializari, precum gi copiile documentelor care atesttr

indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritate;
d) cametul de munce, sau, dupd caz, adeverinqele care ateste vechimea in

munce, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente

penale care si-l facA incompatibil cu funciia pentru care candideazd;

0 adeverinla medical5 care se ateste starea de sdndtate corespunzatoare,
eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de cetre medicul de

familie al canidatului sau de cefte unitafile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atesti starea de sdndtate conline, in clar, numarul, data, numele

emitentului $i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sinatdlii;
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la seleclia

dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propria rdspundere cd nu are

antecedente penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului .judic iar, cel mai tarziu pand la data desfdsurtrrii primei probe a concursului.

Actele prevezute Ia lit. b)-d) vor fi prezentate $i in original in vederea verificirii
conformitatii coDiilor cu acestea.

Calendarul concursului:
Selectia dosarelor va avea loc la data de l6 decembrie 2020, pe baza indeplinirii

condiliilor de padicipare.
Rezultatele selecterii dosarelor de inscriere se afi$eaza de cdtre secretarul

comisiei de concurs, cu men(iunea (admis)) sau <respins), insolit;, dupe caz, de

motivul respingerii, la sediul Primiriei comunei Bdle$ti, precum $i pe pagina de

internet a Primiriei comunei Bdleqti (www.balesti.ro) la data de 1'l decembrie 2020.
Notarea probei scrise fi comunicarea rezultatelor la proba scrisd se face in

termen de maximum o zi lucrdtoare de la data finalizdrii probei.
Notarea probei interviu ti comunicarea rezultatelor la proba interviu se face

in termen de maximum o zi lucritoare de la data finalizdriiprobei.



Comunicarea rezultatelor la proba scrisd gi interviu se face prin specificarea
punctajului final al fiecdrui candidat ti a menliunii <admis> sau (respins$, prin
atlsare Ia sediul Primdriei comunei Bile$i, precum gi pe pagina de internet a PrimAriei
comunei Bdle$ti (www.balesti.ro),

Dupa afigarea rezultatelor ob{inute la seleclia dosarelor, proba scrisA $i interviu,
candidalii nemullumili pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de
la data afi$drii rezultatului selecliei dosarelor, respectiv de Ia data afigdrii rezultatului
probei scrise ti a interviului, sub sancliunea decdderii din acest drept.

Solulionare contestafii rezultat proba scrisi $i comunicarea rezultatului la
contestalii - in termen de maximum o zi lucfetoare de la expirarea termenului de
depunefe a contestatiilor.

Solufionare contestatii rezultat proba interviu li comunicarea rezultatului la
contestalii - in termen de maximum o zi lucrAtoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaliilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afi$are la sediul
Primdriei comunei Bilegti, precum Si pe pagina de internet a Primdriei comuner
Bele$ti (www.balesti.ro).

Rezultatele finale s9 afi$eazA Ia sediul Primiriei comunei BdleQti, precum ti
pe pagina de internet a Primdriei comunei Bdle$ti (www.balesti.ro), in termen de
maximum o zi lucrtrtoare de la expirarea termenului prevdzut pentru soluJronarea
contestafiilor $i comunicarea rezultatului la cont€stalii pentru ultima probd, prin
specificarea punctajului final al fiecdrui candidat fi a menliunii (admis) sau
(resprnsD.

BIBLIOGRAFIA $ITEMATICA:
I. Constitutia Romaniei, republicata in M.O. nr.767 din 31.)0.20031
2. Ordonan{a de Urgenfd a Guvernului nr. 57l2019 privind Codul Administrativ,

publicati in M.O. nr. 555 din 05.07.2019, cu modificirile $i completarile ulterioare:
- Partea I - Dispozilii generale
- Partea a III-a - Administra{ia publicd locali:
Titlul I Dispozilii generale;
Titlul III - Regimul general al autonomiei Iocale;
Titlul IV - Unitelile adminislrativ-teritoriale in Romania;,
Titlul V AutoritAlile administrafiej publice locale, Cap. I- IV $i Cap. VIII;

- Paftea a VI-a - Statutul furc(ionnrilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administrafia publici qi evidenta personalului
plitit din fonduri publice:

Titlul I - Dispozitii generale;
Titlul ll Dispoziliile aft.430, 432-434, 437 -441, 9i 443-449 care se aplice in

mod corespunzetor gi personalului contractual;
Titlul III - Personalul contractual din autoritelile 9i instituliile publice;

- Partea a VII-a - Rdspunderea administrativd.
3. Legea nr. 53/ 2003 Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile Si completarile

ulterioare:
- TitlulII
- Titlul II



- Titlul XI - Mspunderea juridici:
Cao ll - Raspunderea disciplinardl
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lnformaiii suplimentare se pot obline de de la sediul Primariei Bile$i fi de pe

oa ouninu A"'in,"il",-u'prira.i"i Beieiri www.balesti.ro, persoand de.contact: Saragea

A'ffiffi;,";;;;irin caorut compuiite-nt'hi R"suise Umane $i Funclii Publice'

i"i"i"i ogilidorc'8, t- 0253220038, e-mail Drimariabalesti@xahoo com


