
 

                                                                                                                                      .  
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA 

 

Concurs recrutare functie publica de conducere vacanta de Sef Birou 

BIROU JURIDIC/LEGALITATEA DOCUMENTELOR SI ARHIVA 

din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

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

 

4. Codul de procedură civilă – Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completărilor 

ulterioare; 

 

5. Codul civil din 2009 – Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

6. Codul de procedura penala – Legea 135/2010 republicată, cu modificările şi completărilor 

ulterioare; 

 

7. Codul penal - Legea 286/2009 republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare; 

 

8. Codul de procedura fiscala - Legea 207/2015 republicată, cu modificările şi completărilor 

ulterioare; 

 

9. Codul fiscal - Legea 227/2015 republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare; 

 

10. Legea 50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 

locuintelor; 

 

11. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

12. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

13. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

completările ulterioare; 
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15. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

17. Legea nr. 16/1996 – legea arhivelor nationale, republicată, cu modificările şi completărilor 

ulterioare 

 

18. 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 - Titlu IV Conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice – Capitolul II Conflictul 

de interese: Secţiunea a 3-a Conflictul de interese privind aleşii locali, Secţiunea a 4-a Conflictul de  

interese privind funcţionarii publici – Capitolul III Incompatibilităţi: Secţiunea a 3-a 

Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din 

administraţia publică centrală şi locală, Secţiunea a 4-a Incompatibilităţi privind aleşii locali, 

Secţiunea a 5-a Incompatibilităţi privind funcţionarii publici; 

 

19. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 

cu modificările şi completările ulterioare – Partea I, Titlul I Obligaţii de integritate şi transparenţă 

în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice: Capitolul II, Titlul II Proceduri de asigurare a 

integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice: Capitolul I, Secţiunea 1, 

Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a, Titlul III Sancţiuni. 
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