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Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului de secretar general al UAT Talpa 

1.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ-publicata in Monitorul oficial nr.555 din 05 iulie 

2019; 

  2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată - Monitorul 

oficial nr.525 din 27.08.2007; 

3. Constituția României, republicată - Monitorul Oficial nr.767 din 31 octombrie 2003; 

4. Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

6. O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

7. H.G.R. nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica ; 

            8. Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire , in natura sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania ; 

           9. H.G.R. nr.401/2013 pentru aplicarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind 

masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 

mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania; 

10. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. Legea nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 

funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997; 

 12. H.G.R. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 

atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 

modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

13. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

14. Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 16. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia public, republicata; 



17. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

18. Legea 24/2000(rd.2) privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative; 

19. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila; 

20. Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor; 

21. Legea 287/2009 privind Codul civil, republicat 

 

 


