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BIBLIOGRAFIA/TEMATICA 

pentru concursul organizat în vederea ocupării unei  funcții  publice de execuție de 

 Consilier juridic, clasa I. gradul profesional principal, la Compartimentul pentru Monitorizare 

Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

1. Constituția României, republicată; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea 

corupției, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - 

Republicare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 51/2006, serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local, actualizată, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

 

TEMATICA:  

 
1. Constituția României, republicată: 

• Titlul I. - Principii generale;  

• Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;  

• Titlul III. – Autorități publice, Capitolul V. Administrația publică; 

 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

� Partea I  - Dispoziții generale; 

� Partea III. – Administrația publică locală:  

• Titlul I – Dispoziții generale;  

• Titlul III. – Regimul general al autonomiei locale 

• Titlul IV – Unitățile administrativ teritoriale; 

• Titlul V – Autoritățile administrației  publice locale 

− Cap. I, - Dispoziții generale; 

− Cap. II. – Competențele autorităților administrației publice locale 

− Cap. III. – Consiliul local 

− Cap. IV – Primarul;  

− Cap. VIII; - Actele autorităților publice locale.  

� Partea V. – Reguli specifice dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale: 

• Titlul I. – Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unutăților 

administrativ-teritoriale 
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• Titlul II. - Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților 

administrativ teritoriale 

� Partea VI. – Statutul funcționarilor publici: 

• Titlul I – Dispoziții generale,  

• Titlul II - Statutul funcționarilor publici:  

� Partea VII – Răspunderea administrativă. 

 

3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea 

corupției, cu modificările şi completările ulterioare: 

• Titlul IV.: 

− Cap. II. Conflictul de interese;  

− Cap. III. Secțiunea 5 Incompatibilități privind funcționarii publici; 

 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - 

Republicare; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

• Titlul II. Constituirea societăților 

• Titlul III. – Funcționarea societăților 

− Cap. I Dispoziții comune; 

− Cap. IV Societățile pe acțiuni;  

− Cap. VI Societățile cu răspundere limitată; 

• Titlul IV. – Modificarea actului constitutiv 

 

7. Legea nr. 51/2006, serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

8. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare (fără Cap. II); 

• Cap. I, - Dispoziții generale; 

• Cap. III. – Societățile comerciale; 

• Cap. IV. – Audit statutar și audit intern; 

• Cap. V. – Transparență. Obligații de raportare; 

• Cap. VI. – Dispoziții tranzitorii și finale; 

 

9. Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local, actualizată, cu completările şi modificările 

ulterioare  

• Cap. I, - Dispoziții generale; 

• Cap. II. – Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat; 

• Cap. III. – Drepturi şi obligații; 

 

 


