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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

propusă pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de 

execuție de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional debutant 

– Compartiment juridic- 

1. Constituția României; 

Titlul I Principii generale,  
Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, 
Titlul III Autorităţile publice  

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind  prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Cap. I Principii și definiții 
Cap. II Dispoziții speciale 
Cap. III Dispoziții procedurale și sancțiuni. 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Cap. I Dispoziții generale  
Cap. II Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, 
Cap. III Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la 
educație, la sănătate, la cultură și la informare 
Cap. IV Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la 
luarea deciziei  
Cap. VI Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex. 
 
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Partea a III-a Administrația publică locală  

Titlul I Dispoziţii generale 
Titlul III Regimul general al autonomiei locale 
Titlul IV Unităţile administrativ - teritoriale în România 
Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale 
Titlul VI Mandatul de ales local 



Titlul VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale 

Partea a VI-a  - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice  

Titlul I Dispoziții generale  
Titlul II Statutul funcționarilor publici 
 

Partea a VII-a Răspunderea administrativă  

Titlul I Dispoziţii generale,  
Titlul II Răspunderea administrativ – disciplinară,  
Titlul III Răspunderea administrativ – contravenţională,  
Titlul IV Răspunderea administrativ – patrimonială 
 
5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Capitolul II -Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ  

6. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

Cartea III- titlul VI- Proprietatea publică,  

Cartea V- titlul II Cap.I-Contractul 

 7. Legea nr.134/2010- Noul Cod de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

Cartea I: Titlul I – Acțiunea civilă,  

               Titlul II – Participanții la procesul civil. Capitolul II  

Cartea a II-a: Titlul I- Capitolul IV Hotărârile judecătorești Secțiunile I – IV  

Cartea a V-a: Despre executarea silită Titlul I Dispoziții generale Capitolul I – Scopul și obiectul 

executării silite; Capitolul II. Titlul executoriu;  

Tematica: Dacă nu e precizat altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate în integralitatea lor 

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate 

republicările, modificările și completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs. 

 

Primar, 

Todosi Petru 

 


