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2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. O.G. 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. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

6. Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice CAP.I – CAP II , cu modificările și 

completările ulterioare 

7. Regulamentul (ce) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 

2007 privind serviciile publice de transport feroviar s,i rutier de călători s,i de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 s,i nr. 1107/70 ale Consiliului. 

  

 

TEMATICA 

 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizată: Partea a-III,-a Administrația publică 

locală ; Partea a-VI-a, Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 

din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice și Partea a-VII a – 

Răspunderea administrativă; 

- Constituția României, republicată; - Titlul I Principii generale art. 1 – art. 14; Titlul II Drepturi, 

libertăţi şi îndatoriri fundamentale art. 15 – art. 60; Titlul III Autorităţile publice. Capitolul V 

Secţiunea 2 Administraţia publică locală.  

- O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; - Capitolul II Dispoziţii speciale. Secţiunea I Egalitatea 

în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art. 6 – art. 25. 

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

modificările şi completările ulterioare. - Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, republicată, în domeniul muncii art. 7 – art. 13. - Capitolul II Egalitatea de şanse şi de 

tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare art. 14 – art. 

20. 

- Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice CAP.I – CAP II , cu modificările și 

completările ulterioare 

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 

2007 privind serviciile publice de transport feroviar s,i rutier de călători s,i de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 s,i nr. 1107/70 ale Consiliului 

 

Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili atât din bibliografie cât şi din tematică. 

 

 

 

        


