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modificările şi completările ulterioare; 
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12. Legea nr. 18/1991 fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare; 

14. O.U.G 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările si 

completările ulterioare; 

15. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; 

17. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIEI PUBLICE DE DIRECTOR EXECUTIV  

            DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

1. Constituţia României, republicată; 

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

5. Lege nr. 554/2004 privind contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - 

toate prevederile 

6.  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; - toate prevederile 

7.  Legea nr. 134 /2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare; - 

toate prevederile 

8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - toate 

prevederile 

9. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice; - toate prevederile 

10. Legea nr. 53 /2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - toate 

prevederile 

11. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; - toate prevederile 

12. Legea nr. 18/1991 fondului funciar cu modificările și completările ulterioare; - toate prevederile 

13. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare; 

- toate prevederile 

14. O.U.G 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările si 

completările ulterioare; - toate prevederile 

15. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - toate 

prevederile 

16. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; - 

toate prevederile 

17. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; - toate 

prevederile 

18. 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; - toate prevederile 

19. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. - toate prevederile 

 


