
BIBLIOGRAFIE 

           pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director  la 

Clubului sportiv municipal Târgu Mureș  
 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, publicată în M.O. nr.84/2002; 

7. Hotărârea Consiliului local Târgu Mureș nr. 353/2017 referitoare la 

înființarea Clubului Sportiv Municipal și Regulamentul de organizare și 

funcționare al acestuia. 

8. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, 

precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 

legale, publicat în MO nr. 37/2003 

9. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în MO nr. 

618/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

10. Legea nr. 69/2000 – Legea educației fizice și a sportului, publicată în MO 

nr. 200/2000, cu modificările și completările ulterioare.       

 

PRIMAR 

SOÓS ZOLTÁN 

 



TEMATICA 

pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director la Clubul 
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1. Reglementări privind funcția publică. 

2. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și 

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

discriminare. 

3. Reglementări privind administrația publică. 

4. Reglementări privind liberul acces la informații public. 

5. Reglementări privind modul de exercitare de către cetățeni a dreptului de a 

adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, 

precum și modul de soluționare a acestora. 

6. Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale. 

7. Reglementări privind finanțele publice locale. 

8. Reglementări privind educația fizică și sportul. 
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