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necesard desfiguririi concursului de recrutare pentru ocuparea funcliei
publice de conducere de gefserviciu in cadrul Serviciului de Eviden{i a Persoanelor

din Direcfia Judejeani de Eviden{i a Persoanelor Brdila

) Constitulia Romdniei, republicatd;
) Ordonanta de Urgenld a Guvemului nr.5712019 privind Codul administrativ:
e Partea I: Dispozilii generale

r Titlul III: Principiile generale aplicabile administraliei publice
r Partea IiI: Administralia publicd locald

r Titlui V: Autorit5lile administraliei publice locale
-Capitolul VI - Consiliul judelean
-Capitolul VII - PreEedintele qi vicepreqedinlii consiliului judelean
-Capitolul VIII * Actele autoritAlilor administraliei publice locale

o Titlul VI: Mandatul de ales local
r Titlul VII: Alte dispozi{ii aplicabile administraliei publice locale

c Partea VI: Statutul funclionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administralia publicd qi evidenla personalului pldtit din fonduri
publice
o Titiul I: Dispozilii generale
r Titlul II: Statutul fr.rnclionarilor publici

-Capitolul I, Dispozilii generale
-Capitolul II - Clasificarea funcliilor publice. Categolii de funclionari publici
-Capitolul IV Managementul funcliei publice gi al Ilurcfionarilor publici qi

Sistemul electronic nalional de evidenfd a ocupirii in sectorul public
-Capitolul V - Drepturi qi indatoriri
-Capitolul VI - Cariera funclionarilor publici
-Capitolul VIII Sancliunile disciplinare qi rdspunderea funclionarilor publici
-Capitolul IX * Modificarea, suspendarea qi incetarea raporhrilor de serviciu
-Capitolul X - Actele administrative privind naqterea, modificarea, suspendarea,

sanclionarea gi incetarea raporturilor de serviciu Ei actele adminishative de sanclionare
disciplinard.

) Ordonanla Guvemului nr.8412001, privind infiinlarea, organizarea qi flurc{ionarea
serviciilor publice comunitare de evidenld a persoanelor, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

) Ordonanta de Urgenld a Guvemului n9712005 privind evidenla, domiciliul, regedinta si
actele de identitate ale cetdlenilor rom6ni, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

) Hotdrdrea Guvemului nr. 137512006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare unitare a dispoziliilor legale privind evidenla, domiciliul, regedinJa qi actele de identitate
ale cetdlenilor rom6ni, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

) Hotdrdrea Guvemului nr.83912006 privind forma qi conlinutul actelor de identitate, ale
autocolantului, privind stabilirea regedintei gi ale cdljii de imobil, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;



)Legea n.ll9/1996 cu privire la actele de stare civil6, republicati, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

) Hotdrdrea Guvemului w.6412011 pentru aprobmea Metodologiei cu privire la aplicarea
unitari a dispoziliilor in materie de stare civild, cu modificdrile qi compietdrile ulterioare;

) Ordonanla Guvemuiui nr.4112003, privind dobAndirea qi schimbarea pe cale
administrativd a numelor persoanelor fizice, cu modificErile gi completdrile ulterioare;


