COMUNA ALUNU
JUDETUL VALCEA
BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
REFERENT CULTURAL
TEMATICA DE CONCURS:
1. Finanţarea aşezămintelor culturale
2. Inventarierea şi clasarea monumentelor istorice
3. Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări
arheologice
4. Atributiile Directorului căminului cultural
5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al caminului cultural
6. Obiectul de activitate al caminului cultural
7. Conţinutul dreptului de autor
8. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
9. Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual:
Loialitatea fata de autoritati si institutii publice a personalului contractual;;
Activitatea Publica a personalului contractual;
Cadrul relatiilor in exercitarea functiei –personal contractual.
10. Administratie publica locala
Funcţionarea consiliului local
Dizolvarea consiliului local
Primarul şi viceprimarul
BIBLIOGRAFIE:
1. OUG 118/2006 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale;
2. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;
4. Ordinul nr.2193/2004 pentru apobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a
așezămintelor culturale(anexa 5);
5. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
6. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii
7. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,republicata;

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
TEMATICA DE CONCURS
1. Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual:
Loialitatea fata de autoritati si institutii publice a personalului contractual;;
Activitatea Publica a personalului contractual;
Cadrul relatiilor in exercitarea functiei –personal contractual.
2. Apararea impotriva incendiilor.
Obligaţiile consiliului local şi ale primarului privind apararea impotriva incendiilor
Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului privind
apararea impotriva incendiilor
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor .
3. Evacuarea in situatii de urgenta.
Organizarea acţiunilor de evacuare in caz de situatii de urgenta
Conducerea acţiunilor de evacuare in caz de situatii de urgenta
Executarea acţiunilor de evacuare in caz de situatii de urgenta
Asigurarea acţiunilor de evacuare in caz de situatii de urgenta
Logistica actiunilor de evacuare. In caz de situatii de urgenta
4. Protectie civila.
Atribuţiile protecţiei civile.
Organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al
operatorilor economici şi al organizaţiilor neguvernamentale.
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor
Atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice – atributiile consiliilor locale.
Atributii ale primarului.
5. Servicii voluntare pentru situatii de urgenta.
Constituirea serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situatii de urgenta.
6. Administratie publica locala
Funcţionarea consiliului local
Dizolvarea consiliului local
Primarul şi viceprimarul
BIBLIOGRAFIE
1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. Ordinul 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de
evacuare în situații de urgență cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea Nr. 481 din 8 noiembrie 2004, republicată privind protecţia civilă
5. Ordin MAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
6. Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicata;
7. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii

Primar,
Biraruti Cristian

