
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA 
 

BIBLIOGRAFIE  
pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment 
control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter 
reparatoriu, apostilă, procese electorale și îndrumarea autorităților 

administrației publice locale 
 
Bibliografia: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

-  Partea a III-a Administrația publică locală – Titlul I, IV, V, VI, VII 

-  Partea a IV-a, Prefectul, Instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate 

- Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și II; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgență Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă- CARTEA a II-a-Procedura 
contencioasă,     TITLUL I - Procedura în faţa primei instanţe, TITLUL II -   Căile de atac; 

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 

8. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. 

 
Tematică: 

1. Constituția României; 
2. Administrația Publică locală- Dispoziţii generale, Unităţile administrativ-teritoriale în 
România,  Autorităţile administraţiei publice locale, Mandatul de ales local, Alte dispoziţii 
aplicabile administraţiei publice locale; 
3. Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate; 
4. Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: - Dispoziţii generale 
şi Statutul funcţionarilor publici 
5. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 - Dispoziţii speciale; 
7. Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex; 

8. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă- CARTEA a II-a  -Procedura 
contencioasă,     TITLUL I - Procedura în faţa primei instanţe, TITLUL II -   Căile de atac; 

10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 

11. Protecţia informaţiilor clasificate 


