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NR: 2834 din 06.06.2022
Anunț concurs
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) și alin (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la
organizarea concursului de recrutare a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Bărbătești, județul Vâlcea, după cum
urmează:
1. Functia publică de executie vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional asistent
din cadrul compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate.
2.Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3.Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 08.08.2022, ora 10.00 – sediul
Primăriei comunei Bărbătești, județul Vâlcea,
cu publicarea anunțului la data de 06.07.2022.
4. Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate):
A)-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in științe
economice;
B)- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.
5. Perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului: în termen de
20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv 06.07.2022. –25.07.2022
 Data afișării anunțului: 06.07.2022.

6. Persoana de contact: Nicula Bogdan Ion, secretar general cu delegație UATC Bărbătesti,
tel. 0250 864 716, fax 0250 864 629, tel. 0746638703, e-mail: barbatesti@vl.e-adm.ro,
primaria_barbatesti@yahoo.com
7.Bibliografie/tematică:
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.
5. Legea nr. 82/1991 a contabilității , republicată cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,
PRIMAR,
BĂNACU CONSTANTIN

