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ERATĂ  

În bibliografia publicată la data de 08.12.2020 pentru ocuparea funcției  publice de 

conducere specifice vacante de secretar general al comunei Șimonești, s-a omis tematici 

privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare, cum sunt prevăzute de art. 467 

alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, motiv pentru care se impune completarea bibliografiei cu următoarele: 

 1. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Astfel “Bibliografia pentru ocuparea funcției  publice de conducere specifice vacante de 

secretar general al comunei Șimonești”: 

 

În loc de:  
1. Constituția României- republicată; 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire 

a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare;  

9. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Se va citi: 

1. Constituția României- republicată; 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 



4. Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire 

a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare;  

9. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

10. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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