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TEMATICA 

pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director adjunct la  

Serviciul  public Administrația Domeniului public 

 

 

1. Reglementări privind funcția publică. 

2. Reglementări privind administrația publică. 

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și 

discriminare. 

4. Reglementări privind egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei. 

5. Reglementări privind liberul acces la informații public. 

6. Reglementări privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. 

7. Reglementări privind modul de exercitare de către cetățeni a dreptului de a 

adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, 

precum și modul de soluționare a acestora. 

8. Reglementări privind regimul juridic al coontravențiilor. 

9. Reglementări privind regimul drumurilor 

10.Reglementări privind serviciile de transport public local și circulația pe 

drumurile publice. 

11. Reglementări privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

 

 
 

 

PRIMAR 

SOÓS ZOLTÁN 

 

 


