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Nr. 2468 din 4.04.2017 

 
 

 
ANUNȚ 

concurs  consilier, grad profesional debutant 

  
 

 
 Având în vedere prevederile art. 58 alin.(2) lit. b  din Legea nr. 188/1999 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare şi art.11 alin. (2)  si art. 22 din HG. nr. 611/2008 cu 

modificările  şi completările ulterioare vă înştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs de 

recrutare în zilele de 16 şi 18  mai 2017, la Primăria comunei Bodești, pentru ocuparea următoarei  

funcţie  publice  vacante: 

- funcţia publică:  consilier, grad profesional debutant; 

- Compartimentul: asistență socială;  

- probele stabilite pentru concurs: - proba scrisă la data de 16 mai  2017 orele 1000  şi 

interviu la data de  18 mai 2017 orele 1000   ; 

- condiţiile generale:  prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare 

- condiţiile specifice prevăzute în fişa postului : 

o studiile: conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 

domeniul asistență socială; 

o vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare:  nu este cazul ;  

o alte specializări, abilităţi şi competenţe: cunoştinţe operare calculator, absolvent a unui 

curs autorizat - utilizarea Microsoft Office, internet și poștă electronică;  

- dești; 

 

- Bibliografia: 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificarile si 

completările ulterioare;.  

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al functionarilor publici;  
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4. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificarile şi 

completarile  ulterioare; 

5. Hotararea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata; 

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare  

7. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările si completările ulterioare. 

8. Legea nr. 292/2011 ,a asistentei sociale; 
9. Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata ; 

10. Hotarare nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 

11. Legea nr. 61/1993 , privind alocatia de stat pentru copii ,republicata, modificata si 

completata; 
12. Hotărârea Guvernului nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 

handicap; 
13. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, modificata si completata. 

 

 Vă mulţumim! 

 

PRIMAR 

   Barna Marinel 


