BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de
executie temporar vacantă de Consilier clasa I, grad profesional asistent în
cadrul Serviciului Cadastru, Registrul Agricol și Nomenclator Stradal –
Compartiment Cadastru
Bibliografia:
1. – Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările si completările
ulterioare;
2. – Ordinul 700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de
cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare;
3. – Legea nr. 18/1991 - fondului funciar republicată cu modificările și completările
ulterioare ( Lg. 169/ 1998, Lg. 1/2000, Lg. 247/2005 și Lg. 231/2018, Lg. 87/2020 );
4.- Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
5. - Constituția României
6. - Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
7. - Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public
8. - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica:
Nr.
crt.
1.

Temele abordate

Cadrul legislativ

Integral

2.

Integral

3.

Integral

4.

Atribuţiile consiliului local
Rolul şi atribuţiile primarului
Dispoziții generale
Statutul funcţionarilor publici

Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996 cu
modificările si completările ulterioare;
Ordinul 700/2014 al directorului general al Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele
de cadastru și carte funciară cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 18/1991 - a fondului funciar republicată cu
modificările și completările ulterioare ( Lg. 169/ 1998, Lg.
1/2000, Lg. 247/2005 și Lg. 231/2018, Lg. 87/2020 );
Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ : Partea III Titlul V (Capitolul 3 Secțiunea3,
art.129) (Capitolul 4 Secțiunea2 ,art.154 și 155), titlul I şi II
ale părţii a VI-a

5.

Integral

Constituția României

6.

Activitatea de soluționare a petițiilor

Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor

7.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public : Capitolul1, Capitolul 2, Capitolul 3

8.

Dispoziţii generale
Organizarea şi asigurarea accesului
la informaţiile de interes public
Sancţiuni
Integral

9.

Integral

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Capitolul II

