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BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ 

pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției 

publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului 

Contracte Imobiliare - Direcția Patrimoniu, cu durată normală a timpului de muncă  

 

   1. Constituția României, integral; 

2.  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III, Partea V, Titlul I și II ale Părții a 

VI-a și Partea VII; 

3.  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;  

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările și completările ulter ioare, integral; 

6.  Legea locuinţei nr. 114/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare Cap.I, 

Cap.IV, Cap.VI, Cap.VII; 

7. Legea nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicată cu modificările și completările ulterioare. Cap.I; 

8. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil cu modificările și completările ulterioare Cartea A III-A 

Titlul III, Titlul VI, Titlul VII, Cartea A V-A Titlul IX Cap I,  Cap.V Secțiunea I. 

9.  Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, integral; 

10. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

integral; 

11. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, 

integral; 

12.  Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 

a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor), cu modificarile și completarile ulterioare, integral. 
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