
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de Consilier juridic (S),  

gradul profesional asistent,  

din cadrul Direcției Patrimoniu al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. Constituţia României, republicată 

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

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

modificările și completările ulterioare 

5. Codul Civil 

6. Codul de procedură civilă 

7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare 

9. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

TEMATICA 

 

1. Constituția României, republicată : Titlul I. - Principii generale; Titlul II – Drepturile, libertățile și 

îndatoririle fundamentale; Titlul III. – Autoritățile publice, Capitolul I. Secțiunea a3-a Legiferarea, 

Capitolul V. Administrația publică; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Partea I. – Dispoziții generale, Partea III. – 

Administrația publică locală, Partea V - Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale, Partea VI - Statutul funcţionarilor publici, Partea VII -  

Răspunderea administrativă; 

3. Codul Civil: Cartea I-a - Despre persoane, Cartea a III-a - Despre bunuri, Cartea a V-a - Despre 

obligații,  Cartea a VI – Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor; 

4. Codul de procedură civilă: Cartea a I-a – Dispoziții generale, Cartea a II-a Procedura contencioasă; 

5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul 

I – Dispoziții generale, Capitolul II.- Procedura de soluționare a cererilor în contencios administrativ;  

6. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare: Titlul IV Cap.II - Conflictul de interese, Cap. III - Incompatibilităţi; 

7. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și 

completările ulterioare: Capitolul II - Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic; 

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

modificările și completările ulterioare: Capitolul II- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi în domeniul muncii, Capitolul III -  Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul 

la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; 

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

modificările şi completările ulterioare: Capitolul I - Principii şi definiţii, Capitolul II - Dispoziţii speciale.  

 

 

 

 

 


