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Bibliografia
 la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale  de executie de

consilier in cadrul compartimentului patrimoniu
1. Constituția României, republicată- integral;
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Partea I „Dispoziţii generale”
 Titlul I „Dispoziții generale”- art. 1-4
 Titlul II „Definiţii generale aplicabile administraţiei publice” – art. 5
 Titlul III „Principiile generale aplicabile administraţiei publice” – art. 6 - 13
- Partea a III-a „Administrația publică locală”
 Titlul I ”Dispoziții generale”- art. 75
 Titlul II „Descentralizarea”
 Capitolul I „Dispoziţii generale” – art. 76 – 80
 Capitolul II „Cadrul instituţional al procesului de descentralizare” – art. 81 - 83
 Titlul III ”Regimul general al autonomiei locale” - art. 84-94
 Titlul V – ”Autoritățile administrației publice locale”
 Capitolul I ”Dispoziții generale” - art. 105-109
 Capitolul II „Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale” – art. 110
 Capitolul VIII ”Actele autorităților administrației publice locale” - art. 195-200
 Partea a VI –a Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatii administrative 
teritoriale
Titlul I.  Exercitarea dreptului de proprietate publica  a statului sau a unitatilor administrative-teritoriale;
Capitolul I.Dispoziții generale” - art. 284- -291
Capitolul 2.Trecerea bunurilor in domeniul public- art 292-296
Capitolul III .Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate publica a satului sau a unitatilor administrative-
teritoriale”
Sectiunea  I Dispozitii generale- art.297-331
Sectiunea IV- art.332-353
Titlul II. Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrative-teritoriale;
Capitolul I – art.354-  art.364
3. Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
completările şi modificările ulterioare-integral;
4. H.G.R. nr. 123/2002, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare-integral;
5. O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002-integral;
6. REGULAMENT (UE) 679/ 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 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) -
integral;
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