
BIBLIOGRAFIA/TEMATICA  
la concursul de recrutare organizat in data de 19.05.2021 

 
pentru functia publica de executie vacanta: 

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent comp. Juridic 
 

Bibliografia generala 
1).  Constituţia României, republicată; 
2). Titlul I şi II ale păr ţii a VI-a din Ordonan ţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
3). Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4). Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
 

Bibliografia specifica 
5). O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ-partea a III-a Administratia publica locala art.75-art.248; 
6).  Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**) fondului funciar 
7).  Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public 
8).  Legea nr.287/2009- codul civil -republicat 

 
TEMATICA  

 
1).  Constituţia României, republicată; integral 
2).  Titlul I şi II ale păr ţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; -  integral 
3). Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  integral 
4). Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  integral 
5).O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,partea a III-a Administratia publica locala art.75-art.248; 

- Regimul general al autonomiei locale (art.84-art.94) 
- Unităţile administrativ-teritoriale în România (art.95-art.104) 
- Atribuţiile consiliului local (art.129) 
- Instituțiile publice de interes local (art.130) 
- Primarul (art.148-163) 

6). Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**) fondului funciar 
- capitolul I- dispoziții generale (art.1-art.7) 
- capitolul II stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ( art.8-art.34) 

7). Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public 
- Capitolul   I - Dispoziții generale (art.1-art.2) 
- Capitolul  II - Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public (art.3-art.20) 
- Capitolul III - Sancțiuni (art.21-art.22) 
- Capitolul IV - Dispoziții tranzitorii și finale (art.23-art.25) 

8). Legea nr.287/2009- codul civil -republicat 
Cartea a III-a Despre bunuri*) 
- Titlul    I - Bunurile și drepturile reale în general (art.535-art.554) 
- Titlul  III - Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (art.693-art.772) 
- Titlul  VI - Proprietatea publică (art.858-art.875) 
- Titlul VII - Cartea funciară (art.876-art.915) 
- Titlul VIII - Posesia (art.916-art.952) 


