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BIBLIOGRAFIA/TEMATICA 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie de 

 Consilier (S), gradul profesional principal, la Compartimentul Investiţii  

din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

BIBLIOGRAFIA 
1. Constituția României, republicată 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată; 

5. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

8. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

9. H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 

TEMATICA 
1. Constituția României, republicată (Titlul I. - Principii generale; Titlul II – Drepturile, libertățile 

și îndatoririle fundamentale; Titlul III. – Autorități publice, Capitolul V. Administrația 

publică); 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

(Partea I; Partea III.-Titlul I, Titlul IV, Titlul V- Cap.I, Cap.IV, Cap.VIII; Partea VI.- Titlul I, 

Titlul II; Partea VII) ; 

3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare: (Titlul IV. Cap.II. Conflictul de interese, 

Cap. III. Secțiunea 5 Incompatibilităţi privind funcționarii publici); 

4. Legea nr. 202/2002 privind privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată; 

5. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare (Cap. I Autorizarea executării lucrărilor de construcţii); 

7. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare (Cap. I – Dispoziții generale, Cap. II – Sistemul calității în construcții, Cap. III – 

Obligații și răspunderi); 

8. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

9. H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 


