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penru funcţia publică de execuție de inspector, grad profesional debutant  

la Compartiment administrare patrimoniu și fond locativ: 

 

 

 

• Bibliografie: 

1. Constitutia Romaniei republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre 

proprietari și chiriași, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

 

7. Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Ordonanța de urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate 

chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor 

proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

• Tematica:  

1. Constituţia României, republicată: 

- Titlul I - Principii generale, 

- Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, 

- Titlul III - Autorităţile publice, 

- Titlul IV -  Economia și finanțele publice. 

2. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

- PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 

din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: 

o Titlul I - Dispoziţii generale, 

o Titlul II - Statutul funcţionarilor publici, 

3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Cap. I -  Principii şi definiţii, 

- Cap. II  - Dispoziţii speciale. 



  

 

 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. I – Dispoziţii generale, 

- Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, 

- Cap. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la 

sănătate, la cultură şi la informare, 

- Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei, 

- Cap. VI - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de 

sex. 

5. Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre 

proprietari și chiriași, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Ordonanța de urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate 

chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 


