
UNITATEA  ADMINISTRATIVĂ  COMUNA COTEȘTI,  JUDEŢUL  VRANCEA 

 În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) teza a II-a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.22 
din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și  completările ulterioare, Unitatea  
Administrativă  Comuna Cotești,  Județul  Vrancea organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor  funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al 
primarului: 

1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul Serviciului   asistență  socială și 
autoritate tutelară. 

2. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului juridic, resurse 
umane, stare civilă, contracte  și managementul proiectelor. 

I. Condiții de participare la concurs: 
Condiții generale: 
 Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
              Condiții specifice: 

1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul Serviciului   asistență  socială și 
autoritate tutelară. 
 

- Studii universitare, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul asistentei sociale. 
- Nu necesită  vechime. 

 
2. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului juridic, resurse 

umane, stare civilă, contracte  si managementul proiectelor.  
 

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știinte 
juridice sau științe economice. 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 5 ani . 
 

II. Procedura de desfășurare a concursului: 
 Concursul se organizează la sediul Primariei comunei Cotești  loc în data de 
19.01.2018, ora 10.00,  iar interviul în data de 23.01.2018, ora 10.00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Cotești în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a și trebuie 



să conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, 
modificată și completată. 

  
 Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Cotești, la telefon 
0237252111. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente:  
 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; 
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică.  
 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU  CONCURS  OCUPARE  FUNCŢIE  PUBLICĂ  VACANTĂ  DE  
CONSILIER DEBUTANT  IN CADRUL  SERVICIULUI   ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI 
AUTORITATE TUTELARĂ 
 
1.   Constituția  României 
2.   Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu 
modificările si completările ulterioare; 
3.  Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată în 2007, cu 
modificările si completările ulterioare; 
4.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicat în 2007; 
5.  Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările si completările 
ulterioare; 
6.  Hotărârea de Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările 
ulterioare; 
7.  O.U.G.nr. 70/2011 – privind măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece cu 
modificările si completările ulterioare; 
8. Hotărârea de Guvern nr.920/2011- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare; 
9.  Legea nr. 448/2006 – privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările si completările ulterioare; 
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10.  Hotărârea de Guvern nr.268/2007- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare; 
11.  Legea nr.277/2010 – privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și 
completările ulterioare; 
12.  Hotărârea de Guvern nr.38/2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si 
completările ulterioare; 
13. Legea nr. 17/2000 - privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările si 
completările ulterioare; 
14. Legea nr.272/2004 - privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările 
si completările ulterioare; 
15. Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, cu modificările si completările ulterioare; 
16. Hotărârea de Guvern nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei si a Regulamentului de organizare si 
funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii 
17. Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările si completările 
ulterioare; 
18. Hotărârea de Guvern nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum si pentru 
reglementarea modalităţilor de stabilire și plată a alocaţiei de stat pentru copii; 
19. Legea nr. 292/2011- privind asistența socială. 
.    
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS OCUPARE FUNCŢIE PUBLICĂ  VACANTĂ DE  
CONSILIER   PRINCIPAL  IN CADRUL COMPARTIMENTUL JURIDIC, RESURSE 
UMANE, STARE CIVILĂ, CONTRACTE  ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
 
1.  Constituția  României; 
2.  Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificată si completată; 
3.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, modificată si 
completată; 
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată si 
completată; 
5. .H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul - cadru al documentaţiilor 
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
6. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
modificată si completată; 
7. ORDINUL 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
8. H.G. nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor în 
construcţii si instalaţii aferente acestora, actualizată; 
9.  O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, , modificată si completată; 
10.  Ordinul nr.734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a 
registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 



11. Legea 53/2003 privind Codul Muncii ; 
12.  Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
13. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările si completările ulterioare; 
14. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de  interes public, cu modificările 
si   completările ulterioare. 
 
 
Cu stimă, 

 
 

                                                          PRIMAR 
BOLOVAN  ION-DOREL 


