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BIBLIOGRAFIE
la concursul pentru ocuparea unui post vacant aferent funcției publice de inspector clasa I
gradul profesional asistent la Serviciul resurse umane și informatizare
1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, modificată si
completată;
2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată;
3. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
5. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
6. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale
salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din
unităţile bugetare;
8. Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate;
9. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice;
11. Ordonanța de Urgență nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
12. Legea nr. 210/1999- Legea concediului paternal;
13. Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor;
14. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative;
15. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
16. Constituția României.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicările, modificările şi completările acestora.
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