
         
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului contractual de execuție vacantă de inspector de 
specialitate, grad profesional debutant, la Compartimentul minoritate rromă, din 

cadrul Direcției generale programe și proiecte 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  
 Capitol VII- Președintele și vicepreședinții consiliului județean  

 

- Partea VI : Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din 
fonduri publice 

o TITLUL III -  Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile 
publice 

 CAPITOLUL I - Prevederi generale aplicabile personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile 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. Legea nr. 2 din 4 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea antițigănismului; 

3. Ordinul   Nr. 1159 din 30 iulie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de 
ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu 
de acţiuni. 
 
 

 

 

 

 



TEMATICA 

pentru ocuparea postului contractual de execuție vacantă de inspector de 
specialitate, grad profesional debutant, la Compartimentul minoritate rromă, din 

cadrul Direcției generale programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Harghita 

 

 

1. Reglementări privind cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul 

administraţiei publice; Rolul și atribuțiile consiliului județean, precum și 

președintelui consiliului județean; Statutul funcționarilor publici: Personalul 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice, potrivit Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Reglementări privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

antițigănismului, potrivit Legii nr. 2 din 4 ianuarie 2021; 

 

3. Reglementări privind aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de 

prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite 

în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, potrivit Ordinului  nr. 

1159 din 30 iulie 2004. 

 

 

 

 

 

Director general 


