
BIBLIOGRAFIE 

Consilier juridic, grad profesional debutant 

Compartimentului Juridic-Contencios –Serviciul Juridic- Contencios, Avizare Legalitate Acte-

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală. 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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. Legea nr.554/2004 privind contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

8. 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; 

9. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

 

TEMATICĂ 

Consilier juridic, grad profesional debutant 

Compartimentului Juridic-Contencios –Serviciul Juridic- Contencios, Avizare Legalitate Acte-

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală. 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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. Legea 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. 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 

9. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; - toate prevederile. 



BIBLIOGRAFIE 

Biroul Asistență Socială și Sănătate 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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. Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

8. Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

9. Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordonanța nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

TEMATICĂ 

Biroul Asistență Socială și Sănătate 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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. Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; -toate prevederile 

6. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; -

toate prevederile 

7. Legea nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; -toate prevederile 

8. Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; -toate prevederile 

9. Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordonanța nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare. -toate 

prevederile. 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

 Biroul Coordonare Administratie Publică Locală  

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

6. 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; 

7. 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; 

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

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

TEMATICĂ 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

 Biroul Coordonare Administratie Publică Locală  

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

-toate prevederile 

6. 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 

7. 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 

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

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

 



BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier superior în cadrul  

Direcției  Generale Management Programe de Dezvoltare, 

Direcția Coordonare UAT-uri, Serviciul Coordonare, Cooperare UAT-uri 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020;  

7. Hotărârea nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;  

8. Ordonanța de urgență nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

cu modificările și completările ulterioare.   

9. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările 

ulterioare;  

10. Legea nr.590 /2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 

 

TEMATICĂ 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier superior în cadrul  

Direcției  Generale Management Programe de Dezvoltare, 

Direcția Coordonare UAT-uri, Serviciul Coordonare, Cooperare UAT-uri 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; -toate prevederile 



6. Hotărârea nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020; -toate prevederile 

7. Hotărârea nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare; -toate prevederile 

8. Ordonanța de urgență nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

cu modificările și completările ulterioare.  -toate prevederile 

9. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările 

ulterioare; -toate prevederile 

10. Legea nr.590 /2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare; -toate prevederile 

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

prevederile. 

 


