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BIBLIOGRAFIE 

DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  LOCALĂ 
BIROUL AUTORITATE TUTELARĂ 

Inspector - grad profesional Debutant  
 

1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicata, cu modificarile și completările ulterioare; 
4.  Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament intre femei și bărbați, 
republicata, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod 
Civil Român (prevederile art. 229); 
6. Noul Cod Civil Român  
Cartea I, Titlul 3 – Ocrotirea Persoanei Fizice 

- Tutela minorului; 
- Ocrotirea interzisului judecătoresc; 
- Curatela. 

Cartea a II A, Titlul 4 -  Autoritatea Părintească  
-Drepturile si indatoririle părintești; 
-Exercitarea autorității părintești. 

7. Legea nr.17/2000 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
Asistența Socială a Persoanelor Vârstnice (art. 30-34). 
 
Facem precizarea ca tematica va cuprinde bibliografia integrală. 
 
SE VA AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN 
BIBLIOGRAFIE INCLUSIV PUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ȘI 
COMPLETĂRILE ACESTORA. 
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BIBLIOGRAFIE 

DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  LOCALĂ 
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

LOCALĂ 
Consilier juridic clasa I - grad profesional Superior 

 
1. Constituţia României, republicată;  
2. Ordonanța de urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicata, cu modificarile și completările ulterioare; 
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament intre femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. 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; 
(Titlul IV) 
6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare,  
7. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395/2016,  
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
9. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ( Titlul V, Titlul VI,)  
10. Codul de procedură civilă - Cartea I titlul I și II, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
11. Legea nr. 101/2016 privind   remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
12. 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  
13. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată;  
14. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 15. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  



România 
Județul Brăila 

Municipiul Brăila 
Primar   

 

Piața Independenței nr. 1       Tel:  0239 694 947    Fax: 0239 692 394         e-mail: pmb@primariabraila.ro
                                      

16. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
17. H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 18. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Facem precizarea ca tematica va cuprinde bibliografia integrala. 
 
SE VA AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN 
BIBLIOGRAFIE INCLUSIV PUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ȘI 
COMPLETĂRILE ACESTORA. 
                         
 
	


