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TEMATICA 
pentru examenul de promovare în funcția de consilier gradul II 

 din cadrul Serviciului Asociații de proprietari  
 
 
 

1. Constituția României 
Titlul I – Principii generale 
Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, 
Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale, art.41 Munca și protecția socială 
a muncii 
Titlul III – Autoritățile publice 
Capitolul V – Administrația publică 
Secțiunea a 2 a - Administrația publică locală 

2. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
Partea a III a - Administrația publică locală 
Titlul I – Dispoziții generale, art.75 
Titlul II – Descentralizarea 
Capitolul I – Dispoziții generale, art.76-art.80 
Titlul V – Autoritățile administrației publice locale 
Capitolul I – Dispoziții generale, art.105-art.109 
Capitolul II – Competențele autorităților administrației publice locale art.110 
Capitolul III – Consiliul local 
Secțiunea a 3-a – Mandatul, rolul și atribuțiile consiliului local, art.128 – art.132 
Secțiunea a 4-a – Funcționarea consiliului local art.133-art.142 
Capitolul IV – Primarul 
Secțiunea a 2-a – Rolul și atribuțiile primarului art.154-art.158 
Partea a VI – a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual 
Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice 
Capitolul I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și 
instituțiile publice art.538, art.539, art.541, art.542 
Capitolul III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația 
publică, precum și răspunderea acestuia art.549, art,551, art.553 
Partea a VII – a – Răspunderea administrativă 
Titlul I – Dispoziții generale art.564 – art.567 

 



Titlul II – Răspunderea administrativ – disciplinară art.568 – art.571 
3. Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările 
ulterioare – integral. 

4. Ordinul nr.3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru 
persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările 
ulterioare – integral. 

5. Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public 
de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare - 
integral 

6. Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările 
ulterioare  
Capitolul V – Utilizatorii energiei termice 
Capitolul VI – Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru 
încălzire și apă caldă de consum  

7. Ordinul 1058/2019 privind aprobarea conținutului cadru al statutului asociației 
de proprietari și al regulamentului condominiului, cu modificările și completările 
ulterioare – integral. 
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