
BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de 

Consilier(S), gradul profesional asistent, la Compartimentul Urmărire a Asigurării Obligatorii a 

Locuințelor din cadrul Direcţiei Patrimoniu al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 

alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată; 

6. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 270/2017 a prevenirii. 

 

TEMATICA 

• Drepturile și libertățile fundamentale 

• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

PARTEA I. Dispoziţii generale: 
o TITLUL I, Dispoziţii generale; 

o TITLUL II: Definiţii generale aplicabile administraţiei publice. 

PARTEA III. Administraţia publică locală: 
o TITLUL I. Dispoziţii generale; 

o TITLUL II. Descentralizarea; 

o TITLUL III. Regimul general al autonomiei locale; 

o TITLUL IV. Unităţile administrativ-teritoriale în România; 

o TITLUL V. Autorităţile administraţiei publice locale: 

� CAPITOLUL III. Consiliul local; 

� CAPITOLUL IV. Primarul;  

� CAPITOLUL VIII. Actele autorităţilor administraţiei publice locale. 

o TITLUL VII: Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale: 

� CAPITOLUL I. Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale. 

PARTEA VI. Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 

publice: : Titlul I  şi Titlul II 
o TITLUL I. Dispoziții Generale 

o TITLUL II. Statutul funcţionarilor publici 

• Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 

alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată 

• Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare 

• Legea nr. 270/2017 a prevenirii 

• Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare  
 


