
Bibliografie 

pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, 

 grad profesional principal la Compartimentul relații cu culte religioase în cadrul 

Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita  

pentru proba scrisă din data de 16 decembrie 2020 

 

 

1. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ -  

Partea III – Administrația publică locală, Titlul V – Autoritățile administrației 

publice locale: (Art. 105-109, Art.170- Art. 200) 

a.  Capitol I – Dispoziții generale,  

b. Capitol VI - Consiliul judeţean,  

c. Capitol VII - Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean,  

d. Capitol VIII - Actele autorităţilor administraţiei publice locale, 

Partea VI – a   Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului 

plătit din fonduri publice: (Art. 365- Art. 537) 

e. Titlul I – Dispoziții generale, 

f. Titlul II - Statutul funcţionarilor publici; 

 

2. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

3. Ordonanţa Guvernului 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. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 

cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

7. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

8. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările 

și completările ulterioare; 
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