
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie de Consilier juridic (S), 

gradul profesional debutant, și Consilier juridic (S), gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului 

Juridic și Restituirea Proprietăților al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

 

 

Biroul Juridic 

1 Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ (Partea I, Partea III, Partea V - VII), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Codul Civil (Cartea a I- a „Despre persoane”; Cartea a III-a ,,Despre bunuri”; Cartea a V-a 

,,Despre obligaţii”; Cartea a VI-a ,,Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor”); 

4. Codul de procedură civilă (Cartea I-a; Cartea II-a); 

5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare (Cap.II. Conflictul de interese, Cap. III. 

Incompatibilităţi); 

7. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

9. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Compartimentul pentru Restituirea Proprietăților 

1 Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ (Partea I, Partea III, Partea V - VII), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Codul Civil (Cartea a I- a „Despre persoane”; Cartea a III-a ,,Despre bunuri”; Cartea a V-a 

,,Despre obligaţii”; Cartea a VI-a ,,Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor”); 

4. Codul de procedură civilă (Cartea I-a; Cartea II-a); 

5. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare (Cap.II. Conflictul de interese, Cap. III. 

Incompatibilităţi); 

8. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

10. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 


