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4. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
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5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare. 

7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor, publicată în M.O. nr.84/2002; 

8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

publicată în M.O. nr. 410/2001; 

9. Hotărârea nr. 230 din 17 decembrie 2020 privind taxele speciale și tarifele, aplicate 

de către Serviciul public-Administrația domeniului public. Pentru anul 2021, 

precum și instituirea unor sancțiuni contravenționale, aplicabile acestora 
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TEMATICA 

pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de inspector de 

specialitate la  Serviciul administrarea domeniului public şi privat 

 

 

 

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 contravențiilor. 

11. Reglementări privind taxele și tarifele speciale și regimul juridic al 

contravenţiilor 
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