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BIBLIOGRAFIE 
 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, 

grad profesional superior, la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte 
administrative şi contracte, în cadrul Direcției juridice și administrație publică, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita pentru proba scrisă 
din data de 28 octombrie 2021 

 

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;: 

a. Partea I. Dispoziții generale 

b. Partea III. Administrația publică locală 

c. Partea V. Reguli speciale privind proprietatea publică și privată a statului sau a 

unităților administrative teritoriale. 

d. Partea VI. Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 

publice. 

e. Partea VII. Răspunderea administrativă. 

2. Constituția României, republicată, 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 şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

a. Titlu preliminar 

b. Cartea III. Despre bunuri 

 Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general 

 Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

 Titlul VI. Proprietatea publică 

c. Cartea V. Despre obligații 

 Titlul I. Dispoziții generale 

 Titlul II. Izvoarele obligațiilor 

 Titlul III. Modalitățile obligațiilor 

 Titlul IV. Obligații complexe 



 Titlul V. Executarea obligațiilor 

 Titlul VI. Transmisiunea și transformarea obligațiilor 

 Titlul VII. Stingerea obligațiilor 

 Titlul VIII. Restituirea prestațiilor 

 Titlul IX. Diferite contracte speciale: 

i. Capitolul I. Contractul de vânzare 

ii. Capitolul III. Contractul de furnizare 

iii. Capitolul VI. Contractul de antrepriză 

iv. Capitolul IX. Contractul de mandat 

7. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

a. Titlu preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi 

principiile fundamentale ale procesului civil 

b. Cartea I. Dispoziții generale 

c. Cartea II. Procedura contencioasă 

d. Cartea VI. Proceduri speciale 

 Titlul IX: Procedura ordonanței de plată 

 Titlul X: Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă 

 Titlul XIV: Cauțiunea judiciară 

 

 

 

    TEMATICA 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, 

grad profesional superior, la Compartimentul juridic, contencios, avizări acte 
administrative şi contracte, în cadrul Direcției juridice și administrație publică, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita pentru proba scrisă 
din data de 28 octombrie 2021 

  

• Principiile administrației publice, administrația publică locală, reguli specifice 
privind proprietate a publică și privată a statului sau a unităților administrativ 
teritoriale Statutul funcționarilor publici, răspunderea administrativă, potrivit 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Reglementări constituţionale cu privire la drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale, autorităţile publice, precum și cu privire la  autoritatea 
judecătorească;  

• Principii, definiţii, precum și dispozițiile speciale reglementate de Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 



 
• Dispoziţii generale, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 

domeniul muncii, educaţiei, sănătății, culturii, şi informării și participării la luarea 
decizilor, soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe 
criteriul de sex, precum și cu privire la controlul, constatarea şi sancţionare 
încălcării prevederilor reglementate de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Reglementările Codului civil cu privire la aplicarea, interpretarea și efectele legii 
civile, publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice, respectiv dispozițiile 
sale cu privire la bunuri și obligații; 

• Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile 
fundamentale ale procesului civil, acțiunea civilă, participanții la procesul civil, 
competența instanțelor judecătorești, actele de procedură, termenele 
procedurale, amenzi judiciare și despăgubiri, procedura contencioasă, proceduri 
speciale, procedura ordonanței de plată, procedura cu privire la cererile cu 
valoare redusă, cauțiunea judiciară; 
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