
 

BIBLIOGRAFIE 

           pentru ocuparea funcției  contractuale de execuție de referent la  

Serviciul  relaţii cu consilierii, secretariat, evidenţă alegători şi arhivă 

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea Nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

4. Ordonanța Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Legea Nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea Nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 16/1996, Legea arhivelor naționale republicată cu modificările 

și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 52/2003, Legea transparenței decizionale în administrația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

PRIMAR 

SOÓS ZOLTÁN 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA 

pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de  

      pentru ocuparea funcției  contractuale de execuție de referent la  Serviciul  relaţii cu 

consilierii, secretariat, evidenţă alegători şi arhivă 

 

 

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     Titlu I ; Titlu III – Cap. V - Administraţia publică – secțiunea a 2-a 

 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Partea a III –a, Partea a VI-a Titlul III 

 

3. Legea Nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Titlu II- Capitolul II, III, IV, V  

Titlul XI – Capitolul I, II, III, IV, V 

 

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000, privind prevenirea 

și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 166 din 7 martie 2014, republicată,  cu modificările și completările 

ulterioare; 

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV  

 

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV; Capitolul V, Capitolul VI, 

Capitolul VII, Capitolul VIII 

 

6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV 

 

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

8. Legea nr. 16/1996, Legea arhivelor naționale, republicată cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

PRIMAR 

SOÓS ZOLTÁN 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act2_1&par1=3#t3c5

