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BIBLIOGRAFIE 
Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către 

doamna ___________________, consilier juridic  
în cadrul Compartimentului Asistență Juridică 

 
 
1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 767 din 31.10.2003; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 555 din 05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare - Titlul I și II din Partea a VI 
– a;  
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 07.03.2014, cu modificările 
și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 05.06.2013, cu modificările și 
completările ulterioare; 
5. Legea nr. 155/2010 – Legea poliției locale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
339 din 08.05.2014, cu modificările și completările ulterioare; 
6. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
poliției locale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 882 din 29.12.2010; 
7. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 410 din 25.07.2001, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Codul de procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10.04.2015, cu modificările şi completările ulterioare 
– Cartea a II –a; 
9. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 
18.02.2020; 
10. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 482 din 05.07.2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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