
 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie de  

Consilier (S), gradul profesional debutant, și Referent (M), gradul profesional superior, 

în cadrul Serviciului Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 

al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

 

Compartiment Secretariat, Arhivă, Relații cu Publicul 

• Consilier(S), gradul profesional debutant 

• Referent (M), gradul profesional superior 

 
1. H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 

cetățenilor români; 

2. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată; 

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Regulament nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 21/1991 cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Constituţia României, republicată; 

7. O.U.G. nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare (Partea I – Dispoziții generale;  Partea III.: Titlul I, Titlul IV, Titlul V- Cap.I, 

Cap.IV, Cap.VIII; Partea VI.: Titlul I, Titlul II)  

8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Compartiment Stare Civilă 

• Referent (M), gradul profesional superior 

 

1. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispozițiilor în materie de stare civilă; 

3. Regulament nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 21/1991 cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5. Constituţia României, republicată; 

6. O.U.G. nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare (Partea I – Dispoziții generale;  Partea III.: Titlul I, Titlul IV, Titlul V- Cap.I, 

Cap.IV, Cap.VIII; Partea VI.: Titlul I, Titlul II)  

7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 


