
BIBLIOGRAFIE 

           pentru ocuparea funcției  contractuale de conducere temporar 

vacante de director adjunct la  Serviciul public Administrația complexului 

de agrement și sport ”Mureșul” 

 

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea Nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Ordonanța Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Legea Nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea Nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea Nr. 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă; 

8. Hotărâre  Nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

la normele din domeniul sănătăţii publice; 

9. Ordin  Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

10. Ordin  Nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de 

igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate 

prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014; 

 

11. Hotărâre  Nr. 546 / 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere 

 

PRIMAR 

SOÓS ZOLTÁN 

 

 

 

 



TEMATICA 

           pentru ocuparea funcției  contractuale de conducere temporar 

vacante de director adjunct la  Serviciul public Administrația complexului 

de agrement și sport ”Mureșul” 
 

 

1. Reglementări privind funcția publică ; 

2. Reglementări privind administrația publică; 

3. Reglementări privind raporturile de muncă; 

4. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și 

discriminarea; 

5. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și 

discriminarea 

6. Reglementări privind transparența și liberul acces la informațiile de interes 

public 

7. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă 

8. Reglementări privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 

domeniul sănătăţii publice; 

9. Reglementări privind normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei. 

 

 

Primar 

SOÓS ZOLTÁN 

 

 

 


