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BIBLIOGRAFIE 
 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de director executiv, la  

Direcția juridică și administrație publică, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Harghita pentru proba scrisă din data de 04 noiembrie 2021 

 

1. Ordonanță 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 private 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. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
6. Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 07 decembrie 2004; 
7.  Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Titlul preliminar, Cartea I-a, Titlul I, Titlul II, Capitolul I, II, 
III, Titlul III – Capitolul I, Titlul IV – Capitolul I, II, III, IV, V, VI, Titlul V, Cartea III-a 
Titlul I, Capitolul I, II, Titlul II – Capitolul I, II, III; IV, V Titlul III, Capitolul I, II, III, 
Titlul V – Capitolul I, II, III; IV, Titlul VI – Capitolul I, II, Titlul VII, Capitolul I, II, III; IV, 
Cartea IV –a, Titlul III, Capitolul I, II; Titlul IV – Capitolul II, Cartea V-a, Titlul II - 
Capitolul I,. II, III; IV, Titlul III – Capitolul I, II; III; Titlul IV – Capitolul I, II, Titlul V –  
Capitolul I, II, III, Titlul VII – Capitolul I, V, Titlul IX – Capitolul I, II, III; V, VI, VII; VIII, 
IX; XII, XIII, XIV, XX, Cartea a - VI-a, Titlul I – Capitolul I, II; III; IV; Titlul III; 

8. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 
 Titlul IV, Capitolul II Secțiunea a 3-a, a 4-a, Capitolul III, Secțiunea 1-a, Secțiunea a 
4-a, a 5 –a, Capitolul IV și VII 
 



10. Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 
621 din 02 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, 
 Titlul I, Capitolul I, II, Titlul II, Capitolul I, Secțiunea a-3a; 

 

TEMATICA 
 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de director executiv, la  

Direcția juridică și administrație publică, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Harghita pentru proba scrisă din data de 04 noiembrie 2021 

 

1. Principiile administrației publice, administrația publică locală, reguli specifice 
privind proprietatea 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; 

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

3. 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; 

4. Dispoziţii generale, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 
domeniul muncii, educaţiei, sănătății, culturii, şi informării și participării la luarea 
deciziilor, 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; 

5. Reglementări privind transparența decizională în administrația publică locală 
prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

6. Reglementări privind contenciosul administrativ prevăzute de Legea nr. 554/2004, 
a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Reglementări privind cunoștințele candidatului în ceea ce privește prevederilor 
Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare astfel: 

a. despre legea civilă, dispoziții generale, aplicarea legii civile, interpretarea și 
efectele legii civile și publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice 

b. subiectele de drept civil, recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor civile, 
cetăţenii străini şi apatrizii, capacitatea civilă, limitele capacităţii civile, 
egalitatea în faţa legii civile, patrimoniul, mase patrimoniale şi patrimonii 
de afectaţiune, transferul intrapatrimonial și patrimoniul profesional 
individual 



c. persoanele fizice în ceea ce privește capacitatea civilă a persoanei fizice, 
respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, identificarea 
persoanei fizice 

d. dispoziții generale privind ocrotirea persoanei  fizice 
e. persoanele juridice 
f. apărarea drepturilor nepatrimoniale 
g. bunurile și drepturile reale in general, proprietatea privată 
h. dezmembrămintele dreptului de proprietate privată în ceea ce privește 

superficia, uzufructul, uzul si abitația 
i. administrarea bunului altuia, proprietatea publică și cartea funciară 
j. liberalitățile astfel : dispoziții comune și donația  
k. moștenirea vacantă 
l. izvoarele obligațiilor, modalitățile obligațiilor, obligațiile complexe 

(obligațiile divizibile și obligațiile indivizibile, obligațiile solidare), 
executarea obligațiilor, stingerea obligațiilor ( dispoziții generale, 
imposibilitatea fortuită de executare) și  diferite contracte speciale 

m. prescripția extinctivă și calculul termenelor 
8. Reglementări privind asigurarea accesului liber și neîngrădit al persoanei la orice 

informații de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001, privind liberul acces 
la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Reglementări privind cunoaşterea măsurilor pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri 
prevenirea și sancționarea corupției cu privire la conflictul de interese și 
incompatibilitățile aleșilor locali și al funcționarilor publici, al altor conflicte de 
interese și incompatibilități respectiv dispoziții finale. 

10. Reglementări privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice 
în ceea ce privește  obligațiile de integritate și transparență în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice, evaluarea conflictelor de interese si a 
incompatibilităților. 

 
 
 
 

Președinte 


