
Consiliul Judeţean Teleorman                                                    
Direcţia Generală de Asistenţă  
Socială şi Protecţia Copilului 
 
 
 
 
 
 

B I B L I O G R A F I A 

 
de studiu propusă la  concursul de ocupare a postului de consilier juridic 

asistent în  cadrul Serviciului Adopţii şi Postadopţii 
 

 

1. LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului*);  

2. LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*); 

3. HOTĂRÂRE nr. 579 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei; 

4. Hotărârea Guvernului nr. l434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru 

de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C., republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Hotararea nr.611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6.  Legea 188 din 1999 (*republicată*),privind Statutul funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

7. Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor 

publici. 
 

  
  

 

Director General 
Dragomirescu Florinel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N   T E L E O R M A N 
 

Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 
Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail: dgaspctr@yahoo.com 

 
 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS: inspector principal in cadrul Compartimentului Secretariat 

C.P.C. si C.E.P.A.H. : 

 

•Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

•Hotararea de Guvern  nr. 430 din 16 aprilie 2008,  pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, actualizata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

•Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata; 

•Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata si 

actualizata; 

•Ordinul 1261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap; 

•Hotararea de Guvern nr.1434 din 2 septembrie 2004 privind atributiile si 

Regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului. 
 

 

 

 

Director General 

Dragomirescu Florinel 
 



C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N   T E L E O R M A N 
Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 

mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; 
operator de date cu caracter personal 2962 

     
           Serviciul juridic contencios, resurse umane și evaluare inițială 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

de studiu la concursul  de recrutare organizat în iunie 2017 pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional 
superior, în cadrul Compartimentului comunicare, registratură, relații cu 
publicul și evaluare inițială: 
 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; 
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici; 
3. Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată; 

     4. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004, privind atributiile si Regulamentul-
cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala 
si protectia copilului, republicată; 

 5. Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, actualizată; 
      6. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, actualizată ; 
   7.Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea 
activitatii de solutionare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, 
actualizată. 

 
 
 
 

Director General 
Dragomirescu  Florinel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N   T E L E O R M A N 

Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 
mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; 

operator de date cu caracter personal 2962 

     
           Serviciul juridic contencios, resurse umane și evaluare inițială 

 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
de studiu la concursul  de recrutare organizat în iunie 2017 pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior, în cadrul Compartimentului Juridic Contencios: 
 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; 
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată; 

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

 5.Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată; 
 6. Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, actualizată; 

      7. Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată: 
-Curatela art. 178 -186 
-Autoritatea părintească art. 483 - 512 
      8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi 
completările uletrioare:  
 -Competenţa instanţelor judecătoreşti art. 94 -147 
 -Actele de procedură art. 148 -179;  
 -Termenele procedurale art. 180 -191;  
 -Procedura contencioasă -Procedura în faţa primei instanţe art. 192 -210; 
 -Procedura ordonanţei preşedinţiale art. 997 - 1002; 
       9. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004, privind atributiile si Regulamentul-
cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala 
si protectia copilului, republicată. 

 
                                                     Director General 
                                                Dragomirescu Florinel 

 
 


