
        ROMÂNIA
      JUDEŢUL MARAMUREŞ

      PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
      Str. 1 nr. 194   Cod 437345

   Tel. 0262 – 293.048  Fax. 0262 – 293.001
                                                              www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro

Bibliografia propusa pentru concursul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, care îndeplinesc condiţiile de promovare din data de
16.12.2020 – proba scrisă

Bibliografie comună:

1. Constituția României  ; 
2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ   – Partea a III-a -  Administrația publică locală,

Titlul  I  –  Dispoziții  generale,  Titlul  II  –  Descentralizarea,  Titlul  III –  Regimul  general  al
autonomiei locale, Titlul V – Autoritățile administrației publice locale -  Cap.III – Consiliul local,
Cap.IV –Primarul, Cap.VIII – Actele autorităților administrației publice locale, Partea a VI-a -
Statutul  funcţionarilor  publici,  prevederi  aplicabile  personalului  contractual  din
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice  - Titlul II – Statutul
funcționarilor  publici,  Cap.V -  Drepturi  și  îndatoriri,  Cap.VI –Cariera  funcționarilor  publici,
Cap.VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici,  Cap.IX – Modificarea,
suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu;

A. Bibliografie specială pentru Poliția locală -  Compartimentul Activitate comerciala
1. Legea nr.155/2010 Poliţiei Locale, republicată și actualizată;
2. H.G0 nr.1332/2010 Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale 
3. Regulamentul de organizare şi  funcţionare a Poliţiei  Locale a Orasului Tautii-Magheraus,

aprobat prin HCL nr.250/2019;
4. O.G.  nr.2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare -  Cap.I – Dispoziții generale,  Cap.II – Constatarea contravenției,  Cap.III -  Aplicarea
sancțiunilor contravenționale, Cap.V - Executarea sancțiunilor contravenționale;

5. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
6. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

B. Bibliografie specială pentru Compartiment Relatii cu publicul, secretariat, arhiva
1.  Legea  544/2001 privind   liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
2. Legea  52/2003 privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
3.  Ordonanţa  27/2002 privind  reglementarea  activităţii  de  soluţionare  a  petiţiilor,  modificată  şi
completată prin Legea 233/2002
4. HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei  în
activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea 16/1996  -  legea arhivelor, cu modificările şi completările ulterioare
6. Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date  şi de abrogare a Directivei
95/46/CE.
7. Legii  190/2018 privind  măsuri  de  punere  în  aplicare  a  Regulamentului  (UE)  2016/679  al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE.
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    C.Bibliografie specială pentru Serviciul Public Comunitar Evidenta Informatizata a Persoanei
1.  H.G. 64/2011  pentru aprobarea Metodologiei  cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în
materie de stare civilă
2. Legea Nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
3. OUG  Nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români
4. H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
5. Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române 
6. O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 
fizice

Primar,

Marinescu Dumitru


