ROMANIA
JUDETUL OLT
ORAS CORABIA
PRIMAR

DISPOZITIE
Referitor la organizare examen pentru aplicarea prevederilor art.100 (3) din Legea nr. 188/1999 (r2)
privind Statutul functionarilor publici

Primarul orasului Corabia, jud. Olt, avand in vedere:
-HCL nr. 75/10.08.2010
-avizul ANFP nr.491781/02.08.2010
-avizul Institutiei Prefectului judetului Olt nr. 23849/25.08.2010
-prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici
-art.63 alin.1, lit.d si alin.5, lit.e din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
in temeiul art.68(1) si art.115(1) lit.a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE:
Art.1. Primaria orasului Corabia, judetul Olt, organizeaza joi, 09.09.2010, ora 10, la sediul institutiei, examen pentru
ocuparea a 4 posturi vacante rezultate in urma reorganizarii institutiei:
- 1 post de referent, grad profesional superior, nivel studii medii (Compartiment Asistenta Sociala)
- 1 post referent, grad profesional superior, nivel studii medii (Serviciul ITL)
- 1 post inspector, grad profesional asistent, nivel studii superioare (Serviciul R.U., P.M., I.T. - Compartiment
Managementul Proiectelor)
- 1 post inspector, grad profesional principal, nivel studii superioare (Compartiment Asistenta Sociala).
Art. 2. Conditii de participare:
-la data organizarii examenului candidatul sa aiba calitatea de functionar public in cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Corabia si sa fie incadrat pe o functie identica postului pentru care candideaza
-candidatul sa inainteze cererea de participare la examen in termen de 4 (patru) zile de la data afisarii prezentului anunt
(maxim data de 06.09.2010, orele 16,30) la registratura Primariei Orasului Corabia.
Art. 3. Se constituie comisia de examen pentru posturile din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala (referent, grad
profesional superior, nivel studii medii si inspector, grad profesional principal, nivel studii superioare):
- Dospinoiu Tantica, secretar -presedinte
- Andrei Eugen, inspector, grad profesional superior, nivel studii superioare- membru
- Toma Gheorghe, inspector, grad profesional superior, nivel studii superioare –membru.
Secretar comisie- Firoiu Aurelia –consilier juridic, grad profesional superior, nivel studii superioare.
Art. 4. Se constituie comisia de examen pentru posturile din cadrul Serviciului ITL si din cadrul Serviciului Resurse Umane
(referent, grad profesionalsuperior, nivel studii medii si inspector, grad profesional asistent, nivel studii superioare):
- Asanica Alexandrina, sef Serviciu R.U. –presedinte
- Firoiu Aurelia, consilier juridic, grad profesional superior, nivel studii superioare- membru
Tutuianu Liviu , inspector, grad profesional superior, nivel studii superioare –membru.
Secretar comisie – Ionescu Alina- inspector, grad profesional superior, nivel studii superioare.
Art.5. Se stabileste bibliografia pentru examenele mentionate la art.1, conform anexei ce face parte integranta din prezenta
dispozitie.
Art.6. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de Compartimentul Resurse Umane si de persoanele mentionate la
articolele 3 si 4.
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ANEXA LA DISPOZITIA NR.1757/02.09.2010

BIBLIOGRAFIE
PENTRU EXAMENELE ORGANIZATE IN DATA DE 09.09.2010
A.

PENTRU POSTUL DE REFERENT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, NIVEL STUDII MEDII DIN CADRUL
SERVICIULUI ITL:

Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici , rerepublicata
Legea 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale
Legea 571/2003 Codul Fiscal
HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Codul fiscal
HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala
OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Legea nr.500/2002 privind finantele publice
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale

B. PENTRU POSTUL DE INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, NIVEL STUDII SUPERIOARE DIN

CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE , PROTECTIA MUNCII, I.T. , COMPARTIMENT
MANAGEMENTUL PROIECTELOR:
Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici , rerepublicata
Legea 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale
Legea nr.53/2003 – Codul muncii
HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
OUG nr. 34 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii
HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Proiecte la Primaria Corabia
C. PENTRU POSTURILE DE INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, NIVEL STUDII SUPERIOARE SI
REFERENT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, NIVEL STUDII MEDII DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENTA
SOCIALA:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru
plata energiei termice cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 272/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare

O.U.G. 105/2003, privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala cu
modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 1539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 105/2003 privind
alocatia familiala si complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile
ulterioare
Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare
O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, rerepublicată
Ordinul nr. 136/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 105/2003
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Constituţia României
Codul familiei
Codul muncii
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