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BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional asistent 

din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

 

1. Constituția Romȃniei; 

2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicatǎ 1, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatǎ 2, cu modificările şi  

completările ulterioare; 

4.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicatǎ 1; 

5.   Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind  

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării  

Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date; 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

7.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată 1, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

8. Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor  legale privind evidența, domiciliul, 

resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1375/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale 

autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare; 

10. Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată 2, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, modificată și completată; 

12. Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

13. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată 2, modificată și   

completată; 

14. Metodologie cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă aprobată 

prin H.G. nr. 64/2011, modificată și completată. 
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