
Bibliografia  

pentru concurs de promovare  in grad profesional imediat superioar celui detinut  

 

 

1. Pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal  in cadrul 

Compartimentului Urbanism, investitii, program extern si disciplina in constructii: 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

- Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;  

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune 

de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;Hotărârea nr.28/2008 privind aprobarea 

conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

 

2. Pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal  in cadrul 

Compartimentului administratie publica locala, registratura; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările 

si completările ulterioare; 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările 

si completările ulterioare; 

− Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 

 

3. Pentru  functiile publice de consilier, clasa I, grad profesional principal  in cadrul 

Compartimentului impozite si taxe locale; 

− Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

− Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

− Decretul 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa ale 

agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice;  

− Codul Fiscal al Romaniei aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare, TITLUL IX - IMPOZITE SI TAXE LOCALE. 

− Legea 7/2004 Codul de conduită a funcţionarilor publici 

− Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici 

 

 



4. Pentru  functiile publice de consilier, clasa I, grad profesional principal  in cadrul 

Compartimentului executari silite: 

− Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

− Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

− Decretul 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa ale 

agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice;  

− Codul Fiscal al Romaniei aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare, TITLUL IX - IMPOZITE SI TAXE LOCALE. 

− Legea 7/2004 Codul de conduită a funcţionarilor publici 

− Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici 

 

5. Pentru  functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal  in cadrul 

Compartimentului evidenta persoanelor; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările 

si completările ulterioare; 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legea  nr.119/1996 privind actele de stare civila, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare;,  

- H.G nr. 64/2011 privind metodologia de aplicare unitara a dispoziţiilor in materie de 

stare civila, cu modificările si completările ulterioare; 

- O.G nr.41/2003 privind schimbarea numelui si/sau a prenumelui pe cale administrativă, 

cu modificările si completările ulterioare;; 

- Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările 

si completările ulterioare; 

 

6. Pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal  in cadrul 

Compartimentului asistenta sociala; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările 

si completările ulterioare; 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 

- Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata 

- Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare; 

 

�otă:În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de 
acte normative în vigoare, inclusiv republicările, modificările şi 
completările acestora. 

 
   
 


