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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEŞTI 
PRIMAR 

 

Dispoziţia nr. 48/2021 
privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei 

publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent la Compartimentul stare civilă, resurse umane și asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brădești  
 
 

Primarul Comunei BRĂDEŞTI, 
 În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2), alin. 5, alin. 8 – alin. 20 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu art. 11 alin. 3 şi art. 43 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  aduse 
prin HG nr. 546/2020, raportat la dispozițiile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 55/2020. 

Ţinând cont de Înştiinţarea nr. 250/12.04.2021, transmisă către Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici, coroborat cu Răspunsul ANFP nr. 16124/2021, înregistrată la 
Primăria Comunei Brădești sub nr. 272/20.04.2021, 

Adresa Primăriei Comunei Satu Mare nr. 21283/21.04.2021, înregistrată la 
Primăria Comunei Brădești sub nr. 280/21.04.2021, prin care se comunică membrul 
desemnat pentru Comisia de soluționare a contestațiilor, 
 În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. e) și art. 196 alin. 1 lit. b) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Dispune: 
 

Art. 1. – Se aprobă constituirea Comisiei de concurs pentru organizarea concursului de 
recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier 
clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul stare civilă, resurse umane și 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești din 
data de 06 mai 2021, ora 10,00 – proba scrisă, interviul urmând să fie organizat conform 
dispoziţiilor art. 56 din HG nr. 611/2008, cu următoarea componenţă: 
  

Preşedinte: BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta – Secretarul general al Comunei 
Brădeşti; 

  
Membrii: LŐRINCZ Zsuzsánna – şef birou din cadrul Biroului financiar, 

contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei Brădeşti; 
KOCSIS-NAGY Krisztina – consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 

asistent cadrul Biroului financiar, contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei 
Brădeşti; 

  
Secretar: SÁNDOR Margit, referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul 

Biroului financiar, contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei Brădeşti. 
 

Art. 2. – Se aprobă constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice  temporar 
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vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul stare civilă, 
resurse umane și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Brădești din data de 06 mai 2021, ora 10,00  – proba scrisă, interviul urmând 
să fie organizat conform dispoziţiilor art. 56 din HG nr. 611/2008, cu următoarea 
componenţă: 

 
 Preşedinte: NAGY Ottilia - Consilier, clasa I, Grad profesional asistent din cadrul  
Compartimentului agricol – Primăria Comunei Brădești; 
 

Membrii: LUKÁCS Margit – consilier, clasa I, grad profesional superior cadrul Biroului 
financiar, contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei Brădeşti; 

 TŐZSÉR Kinga, consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul 
Compartimentului administrație publică locală, relații cu publicul, monitorizarea 
procedurilor administrative, resurse umane, stare civilă și arhivă - Primăria Comunei 
Satu Mare; 

Secretar: SÁNDOR Margit, referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul 
Biroului financiar, contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei Brădeşti. 

 
Art. 3. – (1) Se aprobă condiţiile de participare la concursul de recrutare care se va 
organiza la sediul Primăriei Comunei Brădeşti, în data de 06 mai 2021, ora 10,00 – 
proba scrisă, în vederea ocupării publice de execuţie temporar vacante de consilier 
clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul stare civilă, resurse umane și 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești. 

(2) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la la art. 465 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 (3) Condiţiile de participare la concursul de recrutare organizat în vederea 
ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I, grad 
profesional asistent la Compartimentul stare civilă, resurse umane și asistență socială 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești sunt: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în 
domeniul: sociologiei, asistenţei sociale, științe juridice, științe administrative. 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 
1 an; 

Art. 4. – Se aprobă bibliografia concursului organizat în data de 06 mai 2021, ora 10,00 
– proba scrisă, interviul urmând să fie organizat conform dispoziţiilor art. 56 din HG nr. 
611/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează 
secretarul general al comunei Brădești și Biroul financiar, contabilitate şi urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brădeşti. 
Art. 6. – Prezenta dispoziţie se comunică: persoanelor nominalizate la art. 1 și 2,  
Biroului financiar, contabilitate şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Brădeşti şi Prefectului Județului Harghita pentru exercitarea 
controlului de legalitate, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 
 

Comuna BRĂDEŞTI, la 22 aprilie 2021 
           

                       PRIMAR 
                             BOKOR BOTOND 

Contrasemnează, 
 SECRETARUL general al comunei Brădești 

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta 
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 Anexă la Dispoziţia nr. 48/2021 

Bibliografia și tematica 

aprobată pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă de consilier clasa I, grad profesional asistent la 
Compartimentul stare civilă, resurse umane și asistență socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești  

 

Bibliografia: 
1) Constituţia României, republicată,  
2) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
3) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Bibliografia domeniului specific de activitate: 
1) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Publicată în Monitorul Oficial cu 
numărul 401 din data de 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat de Hotărârea 
nr.50/2011, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 28 ianuarie 2011; 
3) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, Publicat în 
Monitorul Oficial cu numărul 785 din data de 22 noiembrie 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
3) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat de 
Hotărârea nr. 38/2011, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 56 din data de 21 
ianuarie 2011 ; 
4) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 830 din data 
de 10 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
5)  Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobat de Hotărârea nr.52/2011, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 78 din data 
de 31 ianuarie 2011; 
6)  Legea nr.272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 5 martie 2014; 
7)  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 3 ianuarie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Tematica: 
1) Constituţia României, republicată,  
2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

- Titlul I şi II ale părţii a VI-a 
 

3) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
5) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Publicată în Monitorul Oficial cu 
numărul 401 din data de 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
6) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat de Hotărârea 
nr.50/2011, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 28 ianuarie 2011; 
 - Capitolul I și II 
 

7) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, Publicat 
în Monitorul Oficial cu numărul 785 din data de 22 noiembrie 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
8) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat de 
Hotărârea nr. 38/2011, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 56 din data de 21 
ianuarie 2011; 
9) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 830 din data 
de 10 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
10)  Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG.111/2010 privind concediul 
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobat de Hotărârea nr.52/2011, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 78 
din data de 31 ianuarie 2011; 

- Capitolul I, II și IV 

 
11)  Legea nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 5 martie 2014; 
 - Capitolul II, Secțiunea 1 
 - Capitolul III, Secțiunea 1, 2, 4 și 5 

  
12)  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 3 ianuarie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Capitolul III, Secțiunea 1, 2, 6 
 - Capitolul VI 

 
                                                      Comuna Brădești, la 22.04.2021 
 
 

PRIMAR, 
                        BOKOR BOTOND 

 
 
 
Contrasemnează, 

 SECRETARUL general al comunei Brădești 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta 

 


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HARGHITA
	PRIMAR


