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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA 

examenului de promovare in grad profesional aferent functiei publice generale de 

executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul 

Compartimentului Urbanism si Cadastru aflat in structura aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus 

 

 

Concursul de promovare in grad profesional aferent funcției publice generale de 

executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului 

Urbanism si Cadastru aflat in structura aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Hidiselu de Sus, al carei probe scrise este in data de 26.01.2023, are urmatoarea 

bibliografie si tematica: 
 

Nr. 

crt.  

Bibliografie Tematica 

1. Constitutia Romaniei nr. 1/2003, 

republicata. 

Capitolul II - Drepturile si libertatile 

fundamentale 

2. Ordonanta Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea si 

sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Capitolul I - Principii si definitii; 

 

Capitolul II - Dispozitii speciale. 

3. Legea nr. 202/2002 privind 

egalitatea de sanse si de tratament 

intre femei si barbati, republicata, 

cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Capitolul I - Dispozitii generale; 

 

Capitolul II - Egalitatea de sanse si de tratament 

intre femei si barbati in domeniul muncii; 

 

Capitolul III - Egalitatea de sanse si de 

tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, 

la sanatate, la cultura si la informare; 

 

Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre femei si 

barbati in ceea ce priveste participarea la luarea 

deciziei. 

 

4. Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Partea I - Dispozitii generale; 

 

Partea a III-a - Administratia publica locala:  

Titlul I - Dispoziții generale si  Titlul V -  

Autoritățile administrației publice locale 

 

Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual din 

administrația publică și evidența personalului 

plătit din fonduri publice: 

Titlul I - Dispozitii generale si Titlul II - Statutul 

functionarilor publici; 

 

Partea a VII-a Raspunderea administrativa: 

https://program-legislatie.ro/#/view/02025503.02-20200807-ry8Z34JHiWD
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Titlul I - Dispozitii generale, Titlul II - 

Raspunderea administrativ-disciplinara, Titlul 

III - Raspunderea administrativ-contraventionala 

si Titlul IV - Raspunderea administrativ-

patrimoniala. 

5. Legea cadastrului si a publicitatii 

imobiliare nr. 7/1996, republicata, 

cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Titlul I - Regimul general al cadastrului și 

publicității imobiliare; 

 

Titlul II - Publicitatea imobiliară. 

6. Ordinul directorului general al 

Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 

pentru aprobarea Regulamentului 

de avizare, receptie si înscriere în 

evidentele de cadastru si carte 

funciara, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Capitolul I - Dispoziţii generale. Obiectul şi 

scopul înscrierilor în planul cadastral şi cartea 

funciară; 

 

Capitolul II - Cuprinsul cărţii funciare. tipuri de 

înscrieri în cartea funciară. Tipuri de 

documentaţii cadastrale şi modul de întocmire a 

acestora; 

 

Capitolul III - Dispoziţii generale privind 

înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară; 

 

Capitolul IV - Procedura de înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

 

Capitolul V - Avizul de începere a lucrărilor şi 

recepţia lucrărilor de specialitate; 

7. Hotararea Guvernului nr. 890/2005 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de constituire, 

atributiile si functionarea 

comisiilor pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privata 

asupra terenurilor, a modelului si 

modului de atribuire a titlurilor de 

proprietate, precum si punerea in 

posesie a proprietarilor, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

Capitolul II -Atributiile comisiilor; 

 

Capitolul III -Functionarea comisiilor; 

 

Capitolul IV - Stabilirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor; 

 

Capitolul V -  Punerea în posesie a proprietarilor 

şi emiterea titlurilor de proprietate. 

 

 

PRIMAR              RESPONSABIL RESURSE UMANE 

        Adrian Petroi      Doru-Petru Berdie 

 


