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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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Nr. 21021 din 24.05.2022 

 
BIBLIOGRAFIE și TEMATICA 

 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din 

cadrul Compartimentului Juridic al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

Bibliografie/Tematica: 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată; 

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

5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

10. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 

13. HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 

publici,  cu modificările și completările ulterioare; 

14. Regulament(UE) nr. 679/2016 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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