
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 

Nr.2509 din 21.03.2018 

BIBLIOGRAFIE 
propusă la examenul de promovare în grad profesional pentru funcţia publică de execuţie 
de consdier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Padeş, judeţul Gorj - compartimentul juridic 

1. Constituţia României, republicată; 

u l t e r io i? ' ' ' ' administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

3. L,egea Nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările 
Şl completările ulterioare; 

4. Legea Nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

S.Legea Nr. 287/2010 -privind Codul civil, republicată; 

6. Legea Nr. 134/2010- privind codul de procedură civilă; 

7.Legea Nr. 18/1991- a fondului funciar, republicată; 

8. Legea Nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
Şl forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997^ 

^ 9. Legea Nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
masun adiacente, actualizată. 

P R I M A R , S E C R E T A R , 
Antonie Serafim Mofega Ileana 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 

Nr.2510 din 21.03.2018 

BIBLIOGRAFIE 
propusă ia examenul de promovare în grad profesional pentru funcţia publică de execuţie 

demspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Padeş, judeful Gorj - compartimentul serviciu public poliţie locală 

1. Constituţia României, republicată; 

ulterioS^^ ~ administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

3. L e p a Nr. 188/1999- privind statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările 
Şl completările ulterioare; 

4. Legea Nr.7/2004 - privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 
5. Legea Nr. 15 5/2010-a poliţiei locale, republicată; 

6 H.G. Nr.1332/2010- privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 
a poliţiei locale; 

7. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

P R I M A R , 
Antonie Serafim 

S E C R E T A R , 
rega Ileana 


