
B i b l i o g r a f i e 
 

pentru examenul  organizat în vederea  ocuparii postului vacant de consilier juridic grad  
profesional superior, în cadrul serviciului public de  asistența sociala și cantina de ajutor social 

 
 
1). Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 

2). Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

3). Legea nr. 7/2004   privind codul de conduită al funcționarilor publici; 

 

 

4).Legea nr.272/2004  privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 

5) Ordinul  nr.286/2006 privind aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de 

servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție. 

 

6) Legea 277/2010  privind alocația pentru susținerea familiei; 

 

7) H.G. 38/19.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 

277/2010  privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

 

 

8) Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii; 

 

9) O.U.G 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor; 

 

10) O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece: 

 

11) H.G. 921/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de  aplicare a prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece; 

 

12) Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 

13) H.G.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

14) Legea 248/20115 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor 

provenind din familiii defavorizate. 

  

 

15) H.G.15/2016  pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 

248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familiii 

defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita. 

 

16) Legea 292/2011 privind asistenta sociala. 

  



17) Legea 416/2001 privind venitul minim garantat 

 

18) Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. 

  

19) Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice 

 

20) Legea 53/2003  codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare. 

 


