
 

 

 

 

 
 

 

 

A N U N Ț 

 

 

Prin prezenta va aducem la cunoștința ca in conformitate cu prevederile art.466 si art.618 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ precum și a Titlului III, Capitolul 

IV, Secțiunea a 2 a din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare, 

Primăria ORAȘULUI IANCA, Județul Brăila organizează examen pentru Ocuparea funcției publice 

vacante de execuție, Consilier clasa I, grad debutant(543661) in cadrul Direcției de Asistență Socială 

Compartimentul de Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, Monitorizarea Asistenților 

Personali;  

Condiții de ocupare a unei funcții publice: 

A. Condiții generale: candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

B. Condifii specifice:  

➢ conditiile minime de studii sunt:  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din 

domeniile: Ştiinţe Administrative sau Științe Economie , sau în unul din domeniile de licentă 

Drept sau Psihologie sau Asistență socială sau Științe ale comunicării - Comunicare şi relații 

publice 

➢ Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiilor 

publice de execuţie nu este cazul 

Concursul se va organiza la sediul Primăria orașului Ianca, județul Brăila,  și va consta in trei 

probe succesive: 

- selecția dosarelor  care se va face in maxim 5 zile lucrătoare de la data la care încetează 

primirea dosarele 

- proba scrisa  28 aprilie ora 10:00  

- Interviul, care se va desfășura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise 

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 27 martie 2020 pe site-ul primărie 

www.primaria-ianca.ro si pe si site-ul  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

http://www.anfp.gov.ro/  

Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei Ianca din Calea Brăilei, 

nr.27 – oraș Ianca – județ Brăila în perioada 27 martie–15 aprilie 2020  și trebuie sa conțină in mod 

obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata și completata de H.G. 

1173/2008. 

 

 

 

                    Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 

 www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com,  

Operator de date cu caracter personal nr.3345 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BRĂILA 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 

 

http://www.primaria-ianca.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
mailto:primaria.ianca@yahoo.com


Bibliografia stabilita pentru examen este următoarea; 

1. Constituția României 

2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ - Partea a VI-a: Statutul Funcționarilor Publici, 

Prevederi Aplicabile Personalului contractual din Administrația Publica și Evidenta Personalului  Plătit din 

Fonduri Publice : Tematica: Drepturi si îndatoriri ale funcționarilor publici; Consilierea etica a 

funcționarilor publici și asigurarea informării si a raportării  cu privire la normele de conduita; Cariera 

funcționarilor publici: recrutarea, promovarea si evaluarea funcționarilor publici; Sancțiunile disciplinare  

și  răspunderea  funcționarilor  publici;  Modificarea,  suspendarea  si încetarea raporturilor de serviciu; 

Tipuri de acte administrative; Contravenții si sancțiuni.  

3. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat cu completările si modificările 

ulterioare 

4. Hotărârea Nr. 50/2011 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu completările si modificările 

ulterioare 

5. Ordonanța de urgență nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului cu 

completările si modificările ulterioare 

6. Hotărârea Nr. 1025 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea 

creșterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare 

7. Ordonanța de urgență Nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare 

8. LEGE Nr. 277 din 24 decembrie 2010 *** Republicată privind alocaţia pentru susținerea 

familiei cu modificările şi completările ulterioare 


