
Data afisarii 17.11.2017  

ora 8.00  

 

EXAMEN PROMOVARE 

18 decembrie 2017 
 

 
Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila anunţă 

organizarea examenului  de promovare in gradul imediat superior celui  detinut pentru functiile 
publice de executie din cadrul  Directiei  de Asistenta Sociala Braila. 

Proba scrisă se va desfăşura în data de  18 decembrie 2017, ora 14.00 la  sediul Direcţiei 
de Asistenţă Socială. 

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la registratura instituţiei din B-dul 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 134, în perioada  17 noiembrie  2017 -  6 decembrie 2017. 

 

Functiile publice de executie pentru care se organizeaza examen de promovare sunt: 
 
 

NR. 

CRT. 

FUNCŢIE 

PUBLICĂ DE  

EXECUTIE 

GRAD 

PROFESIONAL 

NUMĂR  

POSTURI 
COMPARTIMENTUL 

 

    1 

 

INSPECTOR 
 

PRINCIPAL 
 
1 

Serviciul Contabilitate-
Casierie 

 

2 

 

INSPECTOR 
 

PRINCIPAL 
 
1 

Serviciul Evidenta si 
Anchete Sociale in Vederea 

Acordarii de Ajutoare de 
Urgenta 

 
 

      Dosarul de examen   va conţine în mod obligatoriu: 
 

a)  copie act de identitate 
b)  copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de biroul de resurse umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
c)  copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani; 
d)  formularul de înscriere de la Biroul Resurse Umane 

 
 

 
DIRECTOR  EXECUTIV 

 

NICOLETA  MIHAELA  OANCEA 

 

 
 
 
 
 



 

 
EXAMEN DE PROMOVARE  IN GRAD PROFESIONAL  

in cadrul  
                                             SERVICIULUI CONTABILITATE CASIERIE 

BIBLIOGRAFIE 

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

completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365/29.05.2007); 
 
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată (Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr.525 din 2 august 2007); 
 

3. Constituția României, republicată (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767 din 31 
octombrie  2003); 

 
4. Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.454/18 iunie 2008); 
 

5. Ordinul Ministerului de Finanțe nr.517/2016  pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 
Forexebug, cu modificărle și completările ulterioare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr.307 din 21 aprilie 2016); 

 
 

Examen  de promovare in grad profesional 
 in cadrul  

    SERVICIULUI EVIDENTA SI ANCHEDTE SOCIALE IN VEDEREA ACORDARII DE AJUTOARE DE 
URGENTA 

 
BIBLIOGRAFIE 

                                                                                                                                                                                                                               

1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365/29.05.20ț7); 

 
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată (Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.525 din 2 august 2007); 
 

3. Constituția României, republicată (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767 din 31 
octombrie  2003); 

 
4. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare 

(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.905/20.12.2011); 
 

5. Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 375/31.08.2017 privind stabilirea situațiilor 
care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art. 28 din 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările șI completările 
ulterioare; 

 
6. Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 281/30.09.2008 privind acordarea diplomei 

de fidelitate și a unui premiu în valoare de 500 lei cuplurilor brăilene care au împlinit  sau 
împlinesc în anul curent cel puțin 50 de ani de căsatorie neîntreruptă. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

NICOLETA MIHAELA OANCEA 


