Instituție : PRIMARIA ORASULUI BALAN
Titlu concurs : CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT
Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional)
- (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

545471- CONSILIER JURIDIC CL.I, GRAD ASISTENT, CL.SALARIZARE 0,
GRADATIE 1 - COMPARTIMENT JURIDIC

Data probă suplimentară :

NU ESTE CAZUL

Tip probă suplimentară și nivel :

Nu

- Probă IT

Nu

- Probă limba straină
- Alte probe suplimentare

Data probă scrisă :

NU

31 IOANUARIE 2022

Ora probă scrisă :

10.00

Condiții de participare (studii, vechimea în specialitatea studiilor, alte condiții specifice):
*

STUDII JURIDICE, VECHIME IN SPECIALITATE 1 AN

Bibliografia/ tematica: **
1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Notă: În continuare se va înscrie bibliografia/ tematica domeniului specific de activitate.

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării
concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea
special creată în acest scop.
* Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a
II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de
lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi
specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.
**Bibliografie obligatorie stabilită conform art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Loc de desfășurare concurs :

SALA DE SEDINTE A PRIMARIEI ORASULUI BALAN
Observații concurs :
Locul, data publicării
anunțului și perioada de
depunere a dosarelor
Persoana de contact
- Nume și prenume
- Funcția publică deținută
- Telefon și fax
- e-mail

SIT-UL ANFP SI AL PRIMARIEI ORASULUI BALAN, AFISIER,
DATA PUBLICARII ANUNTULUI ESTE 31 DECEMBRIE 2021,
PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE 20
IANUARIE 2022.
PERSOANA DE CONTACT: BAROK GYONGYVER REFERENT SUPERIOR, tel.0266-330335, fax 0266-330325,
office@orasulbalan.ro

