
INSTITUTIA PREFECTULUI _ JUDETUL DAMBOYITA

BIBLIOGRAFIE
pentru sustrinerea concursului de recrutare a postului de consilier, clasa I, gradul

profesional superior

1. Constitutia Romeniei, republicatd.
2. Legea nr. 21512001 privind administra(ia publici locali, republicatd, cu

modihclrile qi complettuile ulte oare.

3. Legea nr. 340/2004 privind prefectul gi institutia prefectului, republicat5, cu
modificdrile qi completarile ulte oare.

4. H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004.

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funalionarilor publici, republicad, au

modifi cdrile gi complettuile ulterioare.
6. Legea nr. 16112003 privind unele misud pentru asigumrea transparenlei in

exercitarea dernnitElitor publice, a f,rncliilor publice 6i in mediul de afaceri. prevenirea 6i

sanctionarea coruptiei, cu modificdrile ulterioare. (Titlul IV -,,Conflictul de interese ti
regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitaulor publice qi funcJiilor publice").

7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitd a funclionarilor publici, republicati.
8. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvollarea

carierei funclionarilor publici, cu modificirile $i completdrile ulterioare.

9. O.G. nr. 21/2002 privitd reglementarea activitilii de solulionare a petitiilor,
aprobatA p n Legea ff.233/2002, cu modificdrile ulterioare.

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu

nrodihcdrile qi completarile ultedoare.
11. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatd, cu nrodificirile 5i complettuile

ulterioare.
12. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de propdetate asupra terenurilor

agricole gi celor forestiere, solicitate potdvit prevederilor Legii fondului funciar nr. 1 8/ 1991

Ei ale Legii nr. 169/1997, cu modificirile gi conpletlrile ulterioare.

13. Legea nr.217/2005 privind reforma io domeniile propdetatii $i justiliei, precum
gi unele rndsuri adiacente, cu modifictuile gi completdrile ulterioare.

14. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de

constituire, atribujiile qi funclionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprictate
pdvatd asupra t€renudlor, a modelului gi modului de atdbuire a titludlor de proprietate,
precum qi punerea in posesie a proprietarilor.

15. Legea nr. 165/2013 privind mdsurile pentru finalizarea procesului de restituire,
in naturd sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului
comunist in Romdnia

16. H.G. nr. 401/2013 penh! aprobarea Notmelor de aplicare a Legii
privind mdsurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin
inobileior preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in RomAnia.
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