
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea postului contractual vacant de șef serviciu, grad profesional I, la 

Serviciul de deservire, din cadrul Direcției generale patrimoniu din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita 

 
 

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare:  

- Partea a III-a: Administrația publică locală,  
o Titlul V. Autorităţile administraţiei publice locale:  
Capitol VI - Consiliul judeţean, art. 170-186  
- Partea VI : Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 
publice  
o Titlul II Statutul funcţionarilor publici  

o Titlul III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice.  
Capitolul I - Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile 
și instituțiile publice, art. 538 – 543;  

Capitolul III - Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia 
publică, precum şi răspunderea acestuia, art. 549 – 553;  

Capitolul IV - Încadrarea şi promovarea personalului contractual, art. 554 – 556;  
 
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 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
6. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006  
7. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție 
a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, M. O. nr. 193 din 28 iulie 
1994, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMATICA 
pentru ocuparea postului contractual vacant de șef serviciu, grad profesional I, la 

Serviciul de deservire, din cadrul Direcției generale patrimoniu din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita 

 
 
 
1. Reglementări privind cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul 
administraţiei publice, Rolul și atribuțiile președintelui consiliului județean, Atribuțiile 
consiliului județean; Statutul funcționarilor publici: Dispoziții generale și Statutul 
funcționarilor publici, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
2. Reglementări privind cunoaşterea tematicilor privind principii generale, drepturile, 
libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale omului și autorităţile publice, potrivit 
Constituției României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
3. Principii, definiţii şi dispoziții 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, în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la 
informare și participarea la luarea deciziei, soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor 
privind discriminarea bazată pe criteriul de sex, reglementate de Legea nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
5. Dispoziţii generale și reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă 
precum și norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind 
securitatea și sănătatea în muncă.  
6. Regulamentul și activitatea de recepție a construcțiilor; Dispoziții generale, și 

Anexele aferente potrivit Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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