
1 
 

 
 

                                                               ROMÂNIA 

                                                        JUDEŢUL MUREŞ 

                                                        COMUNA BATOŞ 

                       Web: www.primariabatos.ro ,    E-mail: batos@cjmures.ro 
                                                CUI-5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212  

 
Nr. 5072/02.11.2021 

PRIMĂRIA COMUNEI BATOŞ 

ANUNȚĂ CONCURS/EXAMEN 

PENTRU OCUPAREA URMĂTOAREI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 

VACANTE: 

1. Inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe locale, autorizare si control activităţi economice, 

administrarea patrimoniului şi administrativ gospodăresc 

Detaliile pentru organizarea concursului sunt următoarele: 

a) Denumirea autorităţii organizatoare a concursului: 

- Primăria Comunei Batoş, judeţul Mureş; 

b) Denumirea funcţiei publice vacante: 

- Inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului 

financiar contabil, impozite și taxe locale, autorizare si control activităţi 

economice, administrarea patrimoniului şi administrativ gospodăresc; 

c) Durata normală a timpului de muncă: 

- Normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

d) Probele stabilite pentru concurs: 

- Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 6.12.2021. ora 10.00, la sediul 

Primăriei Comunei Batoş, nr. 302, judeţul Mureş; 

- Interviul se va susține cu respectarea dispozitiilor art. 56 din Hotărârea nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, modificată și completată; 

e) Condiţiile de participare  la concurs: 

 - condiţii generale: 

 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

 c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;  

 d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

 e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea 

stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de 

familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor 

specializate acreditate în condiţiile legii;  

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice; 
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 g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;  

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 

condiţiile legii;  

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;  

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 

- condiții specifice: 

1.Pentru funcţia publică vacantă de Inspector,  clasa I, grad profesional principal în cadrul  

Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale, autorizare si control activităţi 

economice, administrarea patrimoniului şi administrativ gospodăresc  

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

Ştiinţe Economice; 

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani; -

cunoştinţe de operare  pe calculator, nivel mediu dovedite pe baza unor documente emise în 

condiţiile legii care să ateste deţinerea acestor competenţe (atestat, certificat etc.) 

f) Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 

- publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 02.11.2021 pe site-ul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi pe site-ul Primăriei comunei Batoş, judeţul 

Mureş. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Batoş, nr. 302, judeţul 

Mureş, în perioada 02,11,2021-22.11.2021, ora 15.00. 

g) Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Primăria comunei Batoş, nr. 302, 

judeţul Mureş, telefon/fax 0265/544212, e-mail: batos@cjmures.ro, persoana de 

contact Macarie Marcela – secretar general. 

   h)  Dosarul va conține în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, modificată și completată:  

- formularul de inscriere (se va pune la dispozitie de secretarul comisiei de concurs);  

- curriculum vitae, modelul comun european;  

- copia actului de identitate;  

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări;  

- copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, dupa caz, în specialitatea studiilor 

necesare ocupării funcției publice;  
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- copia adeverinței care atesta starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului,  

- cazierul judiciar;  

- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității 

de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 

 

NOTĂ: Copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Bibliografia, tematica şi fișa de post sunt afișate la sediul instituției și publicate pe 

pagina de internet a Primăriei comunei Batos ( www.primariabatos.ro).  

 

               PRIMAR,       P. SECRETAR GENERAL 

          COTOI DUMITRU       MĂRCUŞ FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


