
Se aprobă, 
                                                                                                                         P R I M A R, 

                    NISTOR DUMITRACHE 
 
 
 

TEMATICĂ 
concurs de recrutare pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de 

execuție vacantă, de REFERENT, grad profesional debutant, în cadrul 

compartimentului stare civilă, autoritate  tutelară și asistență socială, din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Ivești 

 
1. Constituția României, republicată,  
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șase și de tratament între femei și 

bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare 
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 
a)       PARTEA a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit 
din fonduri publice:  TITLUL I - Dispoziţii generale  și TITLUL II - Statutul 
funcţionarilor publici din cadrul; 

b)  PARTEA a VII - a Răspunderea administrativă 
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare; 
a) Capitolul I –    Secțiunea a 2-a   - nivelul venitului minim garantat 

- Secțiunea a 3-a   - stabilirea cuantumului ajutorului social  
- Secțiunea a 4-a    - stabilirea şi plata ajutorului social 
- Sectiunea a 5-a    - obligaţiile beneficiarilor de ajutor social  

b) Capitolul IV – dispoziții tranzitorii și finale. 
6. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
a) CAPITOLUL I - Alocaţia pentru susţinerea familiei 
b) CAPITOLUL II - Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie 

8. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

a) Capitolul II - Drepturile copilului 
b) Capitolul III - Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de 

ocrotirea părinţilor săi  
c) Capitolul VI - Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a 

oricărei forme de violenţă 
d) Capitolul VII - Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului  



e) Capitolul X - Reguli speciale de procedură. 
9. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările  și completările ulterioare; 
10. Ordonanța de urgență nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, cu modificările și  completările ulterioare;  
 Articolele : 1, 2, 3, 5, 6, 61, 7, 71, 72, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15 

11. Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
și completările ulterioare; 

12. Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 
modificările și completările ulterioare;  

13. Hotărârea Guvernului nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare 
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