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Nr. 26417 din 12.10.2021  

                                                                                                                       

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA 

privind demararea concursului pentru promovarea într-o funcție publică de execuție cu grad profesional imediat superior 

celui deținut, în cadrul Compartimentului Asistență Socială al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

1. Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare; 

2. OUG nr.111/2010  privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

5. Lege nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 

cu modificările și completările ulterioare; 

6. HG 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

8. Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

9. HG 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de 

stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr. 217 /2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Codul Civil- Tutela 

           - Curatela 

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

15. Lege 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările 

ulterioare; 

16. HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

17. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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