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TEMATICA  
Pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de secretar 

general al Unității Administrativ-Teritoriale Orăștie 
 

1. Constituția României, republicată; 

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

- Titlurile I şi II ale părţii a VI-a; 

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

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

- Cap. I, Principii și definiții 

- Cap. II, Dispoziții speciale; 

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

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Cap. II, Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul 

muncii; 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

7. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

8. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în 

perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, 

în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 

de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

12. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

13. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14. OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările 

ulterioare; 



 

15. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

16. OG nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor 

de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

17. Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

18. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

19. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

20. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

21. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 

- Titlul I, Contractul individual de muncă 

- Titlul XI, Răspunderea juridică; 

22. Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice.  
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