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            JUDEŢUL VRANCEA                                                                    

 CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI                                                   

 POLIŢIA  LOCALA A MUNICIPIULUI FOCŞANI                                                             
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării a unei funcţii publice de execuţie temporar 

vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul juridic   

din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani  

 

 

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările 

şi completările ulterioare.(Cap. I-IV şi Cap IX ) 

2. Legea nr. 287/2009  privind Codul civil republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

(art. 6 - 17; art. 1164 - 2499 şi art. 2500 - 2556); 

3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare. (art. 1 - 540 şi art. 996 - 1001); 

4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

6. Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial nr. 684/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

7. Legea nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

9. Legea poliţiei locale nr. 155 /2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

10. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

12. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu        

modificările  şi  completările ulterioare. 

13. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

14. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.(Cap II – 

Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal – art. 4 - 6) 

 

 


