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- consilier , clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Asistenta sociala
- referent, clasa III, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Asistenta sociala
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•
•
•

•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2),
Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,
Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale,
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata– cu modificările si
completările ulterioare,
Ordinul nr. 219 din 15 iunie 2006privind activităţile de identificare, intervenţie si
monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada in care aceştia
se afla la munca in străinătate;
Ordinul nr. 69 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz în domeniul protecţiei copilului – cu modificările si completările
ulterioare, in următoarea componenţă:.

- consilier , clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului protecţia mediului
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•
•
•
•
•
•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2),
Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile
publice,
Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor – REPUBLICARE,
Ordonanţa de urgenţă nr. 2/12.07.2001 - privind regimul juridic al contraventiilor.
Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor - REPUBLICARE*)
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată;

- consilier , clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului resurse umane
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•
•
•

•
•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2),
Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
Legea 53/2003 Codul Muncii – republicat,
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare,
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
H.G. nr. 500/2011 (*actualizată*) privind registrul general de evidență a salariaților, cu
modificările și completările ulterioare,

otă:
La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere
toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data
concursului.
Relaţii suplimentare la telefonul 0249465815

