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ANUNŢ 
 

    Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează în data de   26.01.2017 
la sediul său din oraşul Videle, strada Republicii, nr. 1, examen de promovare în treapta 
III profesionalӑ a personalului contractual, respectiv muncitor calificat bucӑtar, din 
cadrul Centrului de Zi. 

  Examenul va avea loc la sediul Primăriei oraşului Videle, în data de 26.01.2017, ora 
10,00  şi  constӑ în susţinerea unei probe scrise. 
       Anunţul privind organizarea examenului, precum şi bibliografia, tematica de studiu 
se afişează la sediul instituţiei şi se publică pe site-ul www.primariavidele.ro.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0247/453.017, int. 106 sau la sediul 
instituţiei.  
       Bibliografia şi tematica  de studiu 

 Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publicǎ localǎ (r1) cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare: 
      1. Autoritǎţile administraţiei publice locale; 

 Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduitǎ a personalului contractual din 
autoritǎţile şi instituţiile publice: 
      1. Principii generale care guverneazӑ conduita profesionalӑ a personalului 
contractual; 
     2. Norme generale de conduitǎ profesionalǎ a personalului contractual; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii (r1)- Titlul II, Capitolul II şi Titlul XI, 
Capitolul II: 

1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului; 
2. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 
3. Rӑspunderea disciplinarӑ; 

 Codul etic al personalului care oferӑ servicii sociale din cadrul Biroului  de 
Asistenţӑ Socialӑ al Primӑriei Oraşului Videle din 09.07.2009: 

1. Principiile şi valorile care stau la baza furnizӑrii serviciilor sociale; 
 Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

1. Beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale; 
  Regulamentul intern al Primǎriei Oraşului Videle şi al serviciilor şi instituţiilor 

publice aflate în subordinea Consiliului Local al Oraşului Videle, aprobat prin 
Dispoziţia Primarului Oraşului Videle nr 152/ 01.04.2015.     
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