
 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

 

 examen promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție de Consilier 

principal, Biroul Administrare Patrimoniu, din cadrul Direcției Patrimoiu  

– Compartiment Evidența și Valorificare Patrimoniu  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 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. Ordinul M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii; 

6. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității 

de soluționare a petițiilor; 

7. Ordonanța nr. 71/2002 privin organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată; 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, actualizată. 

 

 

TEMATICA: 

 

1. Regelementări privind Constituția României; 

2. Reglementări privind Codul administrativ - Titlul I și Titlul II din Partea a V – Reguli 

specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ –

teritoriale; Titlul I și Titlul II din Partea a VI - Statutul funcționarilor publici; 

3. Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4.  Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați; 

5. Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii; 

6. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor; 

7. Reglementări privin organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local - Cap. I - V, Dispoziții generale; Gestiunea 

serviciilor de administrare a domeniului public și privat; Drepturile și obligațiile autorităților 

administrației publice locale; Drepturile și obligațiile operatorilor; Drepturile și obligațiile 

utilizatorilor; Prețuri, tarife și taxe; Răspunderi și sancțiuni; 

8. Reglementări privind liberul acces la informațiile publice - Cap. I, Dispoziții generale; Cap. 

II, Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public; Cap. III. Sancțiuni. 

 

 


