
 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ 
la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă  Consilier, clasa I, grad 

profesional principal în cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat al UAT 

 

Bibliografie 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Partea a III a – Capitolul III și Capitolul IV, Partea a V a, Partea a VI-a -  Titlul I și II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.  Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 7 /1996 Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

7. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 

8. H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 

judeţelor. 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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ulterioare; 

6. Legea nr. 7 /1996 Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

7. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 
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