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B I B L I O G R A F I E 
pentru desfăşurarea concursului din perioada 10.05.2021 – 13.05.2021 de ocupare a 

postului vacant de consilier juridic gradul IA, repartizat de la bugetul din venituri 
proprii, pe perioadă nedeterminată,  în cadrul  

O.C.P.I. Ilfov  
 
 
 

1. Codul civil al României; 

2.  Codul de procedură civilă, republicat cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Codul muncii–Legea nr. 53/2003, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice   

5. Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate 

imobiliară, aprobat prin Ordinul nr. 1445/2016 al directorului general al Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

7. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordonanţa nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

13. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor); 
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T E M A T I C A 
pentru desfăşurarea concursului din perioada 10.05.2021 – 13.05.2021 de ocupare a 

postului vacant de consilier juridic gradul IA, repartizat de la bugetul din venituri 
proprii, pe perioadă nedeterminată,  în cadrul  

O.C.P.I. Ilfov  
 

1. Codul civil - Proprietatea privată. Dezmembramintele dreptului de proprietate privată. 
Proprietatea publică. Cartea funciară. Răspunderea civilă 
2. Codul de procedură civilă, republicat cu modificările şi completările ulterioare - 
Procedura contencioasă 
3. Codul muncii–Legea nr. 53/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
- Suspendarea de drept a contractului individual de muncă. Încetarea de drept a contractului 
individual de muncă. 
4. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice   
5. Legea nr.7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare  - Procedura de înscriere în cartea funciară. Plângerea împotriva 
încheierii de carte funciară. 
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară, aprobat prin Ordinul nr.1445/2016 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de 
cadastru şi publicitate imobiliară 
7. Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare - Suprapunerea 
virtuală. Suprapunerea reală. Radierea drepturilor reale din cartea funciară. 
8. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare - Clasificarea terenurilor. 
9. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
10. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
11. Ordonanţa nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
12. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - 
Tipurile de contracte de contracte de achiziție publică. Achiziția directă. Procedurile de 
atribuire. Soluționarea contestațiilor. Modificarea contractului de achiziție publică și acordul 
cadru. 
13. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - 
Principiile aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal. Drepturile persoanei vizate. 


