
 

ROMÂNIA 

  JUDEŢUL  BACĂU 

   PRIMĂRIA  COMUNEI  BRUSTUROASA 

Com.Brusturoasa, Tel./Fax – 0234. 381.170, 0234.381.031 

www.brusturoasa.ro, e-mail: primariabrusturoasa@yahoo.com 

Nr._4037_din  15.07.2022 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

ANUNȚ 

 

                   În conformitate cu prevederile art.470  și art.618 alin(2) din OUG 57/2019 – Cod 

administrative și art. 21 alin.(1) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , vă aducem la cunoștiință  că 

U.A.T. Brusturoasa organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, 

temporar vacantă, de :  

 

- Consilier asistent – în cadrul Compartimentului Protecție copil - Serviciu Public de 

Asistență Socială Brusturoasa:  

 

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

 

Probele stabilite pentru concurs sunt : 

 

- Selecție dosare de înscriere 

- Proba scrisă  

- Interviu  

 

Condiții de desfășurare ale concursului : 

 

 -   Proba scrisă are loc în data de 01 august 2022, ora 10.00 la sediul Pimăriei Brusturoasa, 

jud. Bacău,  iar interviul în data de 03 august  2022, ora 10.00.  

 

 Conditii de participare la examen: 

 

- îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 465 din OUG 57/2019 – Cod administrative; 

- să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau diploma 

echivalentă conform prevederilor art 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 

1/2011;  

- sa aiba minim 1 an vechime;  

 

 Dosarele de înscriere se depun  la sediul Primăriei comunei Brusturoasa, birou secretar în 

perioada 15.07.2022 – 22.07.2022. 

Dorim publicarea anunțului în data de 15.07.2022. 

 

 

Bibliografia: 

 

http://www.brusturoasa.ro/
mailto:primariabrusturoasa@yahoo.com


1. Constituția României. 

 2.   Titlul I și II ale părți VI din OUG 57/2019 cu modificările și completările ulterioare. 

 3. OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare , 

republicată , cu modificările și completările ulterioare. 

 4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice de interes local, republicată cu 

modificările și completările ulterioare. 

 6. Legea 292/2011 –Legea asistenței sociale,  cu modificările și completările ulterioare; 

 7 Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 8. Legea 277/2010 - privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 9. Legea 272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Tematica: 

- Reglemetări privind funcția publică 

- Rglementări privind accesul la informațiile publice 

- Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii la ură și discriminare 

- Reglementări prinvind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați; 

- Reglemntări privind asistența socială 

- Reglemetări privind venitul minim garantat 

- Reglemntări privind susținerea familiei 

- Reglementări privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 

 

 

Persoana de contact : Atomi Elena- consilier superior în cadrul Compartimentului 

Stare civilă și resurse umane, telefon: 0234381031, email: primaria@brusturoasa.ro. 

 

 

 

PRIMAR 

ATUDOREI VALERIU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


