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BIBLIOGRAFIE
pentru suslinerea examenului de promovare in grad profesional imediat superior delinut

de funclionarii publici de execulie din cadrul

D:irecfiei Siervicii Publice, Direcliei Patrimoniu, Direcliei Elaborare gi Implementare Proiecte, Direcfiei

Urbanism qi Amenajarea Teritoriului, Serviciului Resurse Umane, Direcliei Investilii, Achiziilii 9i

Licitalii, Direcliei Fond.Locativ gi Control Asociafii de Proprietari gi Serviciului Imaginc

1. Legea nr.2l5l2O01, republicati, privind administralia public6 locald, cu modificdrile 9i

completariile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999, republicatd, privind Statutul funclionarilor publici, cu modifir;drile gi

co mpletlr ile ulterioare;
3. Legea nr. 712004, reprublicatd, privind Codul de conduitd a funclionarilorpublici;
4. .HotdrArea Guvernului Romdniei nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarr:a

gi dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificarile qi completdrile ulterioare.

Bibliografia se completearZil cv legisla{ia specifici fiecdrei structuri, du1l6 cum

ul'meaza:.

I. Pentru Direcfia Servicii Publice:

a) Serviciul Adminiistrarea gi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publici:
1. Legea serviciilor conaunitare de utilitali publice nr.5112006, republicatd, cu modificalile;;i

completdlile ulterioare;
2. Legeanr. 10112006 a serviciului de salubrizare a localitdlilor, republicatd;

3, Hotdrdrea Guvernului Romdniei nr. 95512004 pentru aprobarea regleraentdrilor-cadru ,le

aplicare a OrdonanJei Guvernullui nr. 7I12002 privind organrzarea gi fur-rclionarea se,rviciilor puLblice Je

aclministrttre a domeniului public ai privat de interes local;
4. Ordonan{a Guvernului Rominiei nr. 7112002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor

prrblice de administrare a domeniului public Ai privat de interes local, cu modificarile gi completlrlle
ulterioare:;

5. Legea serviciului public de alimentare cu energie termicd nr.32512006, cu modific[riie pi

completdrile ulterioare ;

6. Legea m. 21,I12011 privind regimul degeurilor, republicat[;
7. HotlrArea Guvernului RomAniei nr. 71712008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind

ot'ganizar<:a. derularea gi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare cle

ut.ilitali publice, a criteriilor r1e seleclie-cadru a ofertelor pentru serviciile conLunitare de utilitati
publice gi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utiliitaii publice;

b) Serviciul Administrare gi intre{inere Drumuri:
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construolii, repub|Lcatd, crr

nLodificdrile gi completdrile ulterioare;

c) Serviciul Administrare gi Monitorizare Transport Public Local 9i

Siguran,fa Circula{iei :

1. Legea serviciilor cornunitare de utilitali publice nr.5112006, republicatEL, cu modificaLile;i
completdlile ulterioare;



2. Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi gi in regim de inchiriere, clr

m,rdifi cdrile gi completdrile ulterioare;
3. Ordinul nr. 35612007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor Legii nr. 38/200:i privind transporlul in regim de taxi gi in regim de inchiriere, cLr

m,cdihcdrile gi complet[rile ulterioare;
4. Legea nr. 9212007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile gi completarile

ulterioare;
5. tOrdinul nr.35312007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de tlanr;port

puLblic local nr. 9212007, cu morJificdrile gi completdrile ulterioare;
6. Ordonanla de urgenlti nr. 19512002 prlrnd circulaJia pe drumurile publice, republicatri, cLr

modificarile gi completdrile ulte:rioare;
7. .Hotdrdrea Guvernului RomAniei nr. 139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare-

a Ordonanlei de urgenfd a Cuvernului nr, 19512002 privind circulalia pe drumurile publice. cLr

modificlrile gi completdrile ulte:rioare;

II. Pentru Direc{ia Patrimoniu

a) Serviciul Patrim0niu:

1. Legea nr. 21311998 privind bunulile proprietate publicd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

2. Ordonan{a Guvernului nr. 2712002 privind reglementarea activitdlii de solulionale a

pertiliilor, r;u modificdrile qi conipletdrile ulterioare;
3. Ordonan{a de urgenlii a Guvernului nr. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune

de bunuri proprietate publicd, cur modificarile gi cornpletdrile ulterioare;
5. HotdrArea Guvernului Romdniei nr. 16812007 pentru aprobarea Normelor metodologice dc

aprlicare a Ordonanlei de urgen{[ a Guvernului nr. 5412006 privind legimul contractelor de concesiunc
de: bunuri proprietate publica;

6. Legea cadastrului gi a publicitAii imobiliare nr. 711996, republicat[;
7. ,Ordonanla de urgenla. a Guvernului nr. 6812008 privind vdnzarea spaliilor proprietate privata

a statului sall a unitAlilor administrativ-teritoriale cu destinaJia de cabinete medicale, precum gi a
spaliilor in care se desfEgoard activitdli conexe actului medical, cu rnodificarile gi completdrile
ulterioare;

8. HotirArea Guvernului Romdniei nr.88412004 privind concesionarea unor spafii cu drlstinaliar

der cabinete medicale, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;
9. Ordonanla Guvelnului Rorndniei nr. 11212000 pentru reglementarea proaesului de scoatere

din funcfiune, casare qi valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului ;;i

al unitdlilor administrativ-teritoriale;

b) Serviciul Urmirjire Contracte Agen{i Economici:

1. OrdonanJa de urgen!6 nr. 5412006 privind regimul contractelor de coucesiune dc bunuri
proprietate public[, cu moditiciirile gi completirile ulterioare;

2. Hotdrdrea Guvernulu.i Romdniei nr. 16812007 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Ordonanlei de urgenld a Guvelnului nr. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune

dr: bunuri proprietate publici;

II[. Pentru Direc{iaL Elaborare $i Implementare Proiecte:
1. Ordonanla de ulgen!6 a Guvernului nr. 6412009 privind gestionarea finarrciari a

instrumentelor structurale gi uttlizarea acestora pentru obiectivr,rl convergen!6, cu modifirlarile pi

completarile ulterioare;



2. Ordonan{a de urgenld a Guvernului nr. 6612011 privind prevenirea, constatarea gi

nclionarr:a neregulilor apdrute in obfinerea gi utilizarea fondurilor europene gi/sau a fondurilor
ublice nafionale aferente acestora, cu modificarile gi completdrile ulterioare;

3. llotdr0rea Guvernului Romdniei nr. 75912007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
tuate in cadrul operaliunilor finanlate prin programele operalionale, cu modificirile gi completfuile

h.erioare;

4. Ordinul nr. 1360ll938l20II al Ministerului Dezvoltarii Regionale 9i TurisnLului qi

Ministerului Finanlelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul
ajor de iintervenlie Planuri ir:Ltegrate de dezvoltare urban[ al axei prioritare Sprijinirea dez:voltdrii
rabile a oragelor - poli urbani de creqtere din cadrul Programului operajional regional2007-2013, cl

nodificdrile gi completdlile ulterioare;
5. HotdrArea Guvernului RomAniei nr. 2812008 privind aprobarea con{inutului-cildru al

umentarliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a stlucturii gi rnetoclologiei
elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de intervenfii;

IV. Pentru Direc(ia Urbanism qi Amenajarea Teritoriului:

a) Serviciul Urbanism gi Nomenclaturi Urbani:
1. Jlegea m. 5011991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de construcfii, republicat5, cn

odihcarille gi completdrile ulterioare;
2. Ordinul nr. 8391200') pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lr;gii nr.

1991 p,rivind autorizarea executdr:ii lucrdrilor de construcJii, cu modificarile gi completarile

3. Ifotdrdrea Guvetnului Romdniei nr. 52511996 pentru aprobarea Regulamentului gerLeral de
banism, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

4. Legea nr. 35012001 privind amenajarea telitoriului gi urbanismul, cu modificririle ;i
mpletarile ulterioare;

5. l,egea nr. 10/1995 privind calitatea in construclii, republicat[, cu modiflcarile gi comprletlrile
terioare;

6. (Jrdonanla de urgenlii nr. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune de buntrri
ietate public6, cu modificfu:ile gi completdrile ulterioare;

7. ()rdonanfa Guvernuh-Li RomAniei nr. 212001 privind
odifi cdrile gi completdrile ulterrioare;

regimul juridic al contraventiilor, cLr

8. Ordinul nr. 210112010 pentru aprobarea Metodologiei de
u privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare

informare gi consultare a publicului
a teritoriului gi de uLbanism, cir

ifi carile gi completdrile ulter:ioare;
9. L,egea cadastrului 9i a publicitalii imobiliare nr. 7 I 1996, republicatd;

b) iServiciul Autorizrafii in construcfii, obfinere Avize, Taxe:
l. I-egea nr. 50/1991 plivind autoizarea executdrii lucrdrilor de construc{ii, republicatd. cu

ifi carile gi completarile ulter:ioare;
2. Ordinul nr. 8391200!) pentru aprobarea Normelor metodologice cle aplicare a Lergii ur.

l99I privind autorizarea executdrii lLrcrbrilor de constmctii, cu moclitrcarile gi cotnpletirrilc
rioare;

3. Legea nr.57112003 prlvind Codul Fiscal, cumodificarile gi cornpletarile ulterioare;
4. I{otdrArea Guvernttlui Romdniei nr'. 4412004 pentru aprobarea Normelor metodolo5Jice de

plicare al,egii nr.57112003 plivind Codul fiscal, cumodificarile gi completarile ulterioar.e;
5. FlotdrArea Guvernului Romdniei nr. 52511996 pentru aprobarea Regulamentului general de

rb,anism, republicatd, cu modificarile gi completdrile ulterioare;
6. l-egea nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificiLr.ile qi

rnpletari le ulterioare;
T.Legeanr. 10/1995 prii,'ind calitatea in construclii, republicatd, cu modificdrile gi completdriie

Iterioare;



8. ,Ordonanfa de urgen![ nr. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
prietate public[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

9. rCrdonanla Guvernului RomAniei nr. 212001 privind regimul juridic al contraven{iilor, cu

ihcari[e gi completarile ulterioare;

V. Pentru Serviciul Resurse Umane:
1. I-egea cadru nr. 28412010 privind salarizarea unitard a personalului pldtit din fonduri publice,

u modificdrile gi complet6rile ulterioare;
2, tCrdonanta de urgenJii a Guvernului nr. 8312014 privind salanzarea personalului pl[tit din

brrduri publice in anul 20I5, precum gi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modifir:drile gi

oletdrile ulterioare:

VI. Pentru Direcfi:r Investi{ii, Achizifii 9i Licitafii - Serviciul Investifii 9i
,chizifii:

1. I-egea nr. 500/2002 privind finanlele publice, cu modificarile gi cornpletdrile ulterioarr:;
2. Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile gi completdrile

ullerioare;
3. Hotdrdrea Guvernului Romdniei nr. 2812008 privind aprobarea conlinutului-cadru al

mentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice. precum gi a structurii gi metoclologiei
elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de intervenJii;

4. Ordinul nr. 86312008 pentru aprobarea Instrucliunilor de aplicare a unor prevecleri din
Hot[rArea Guvernului nr. 2812.008 privind aprobarea conlinutului-cadru al documentajiei tehnico-
c,onomice aferente investi{iilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizulur

ral pentru obiective de investilii gi lucrdri de intervenfii, cu modificdrile gi completdrile ulte:rioare:
5. (frdinul M.F.P. nr. 1 I 5912004 pentru aprobarea Instrucliunilor privind confinutul, fcrrma cle

re gi structura programelor elabolate de ordonalorii principali de credite in scopul finanlf ii
unor actiruri sau ansamblu de actiuni:

6. tfrdinul M.F.P. nr'. 980/2001i pentru aprobarea Norrnelor metodologice privind criterriile de

uale gi seleclie a obiectivelor de investilii publice;
7. tCrdinul M.F.P. nr. l'79212002 pentlu aprobarea Normelor metodologice privind anta,ajafea,

lichidarea. ordonanlarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum gi organizarea, evi<len1a gi

raportarea angajamentelor bugetare gi legale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
8. lHotdrAlea Guvernuluii RomAniei nr. 26412003 privind stabilirea acliunilor gi categoriilor de

Ituieli, criteriilor, procedurilor gi lirnitelor pentru e1-ectuarea de pldli in avans din lbnduli publice,
republicatii, cu modificdrile qi c,cmpletiirile ulterioare;

9. tOrdinul M.F.P. nr. 195412005 pentru aprobarea Clasificaliei indicatorilor privind finantele

10. Hot[rdrea Guvernului Ron-rAniei nr.36312010 privind aprobarea standardelor de cosl pentru
ive cle investilii finanjate rJin fonduri publice, cu modificarile gi completdrile ulterioare;

11. Hotardrea Guvernului RomAniei nr. 213912004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasihcarea gi duratele normale de funclionare a mijloacelor frxe, cu modificdrile gi complet[r'ile'
ult"erioare;

12. Legea m. 8211991 - Legea contabilitdlii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

13. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcJii, cu modihcdrile gi completdrile ulterioare:
14. Hotdrdrea Guvernului RornAniei nr.27311994 privind aprobarea Regulamentului de receptic

a lucrf,rilor de construclii gi instalalii aferente acestora, cu modificarile gi completf,rile ulterioare;
15. Legea nr. 50/1991 privind autolizarea executdrii lucrarilor de construclii. republir;atf,. cLr

modific[rile gi completdrile ulte,rioare;
16. Hotdrdrea Guvernului RomAniei nr. 92511,995 pentru aprobarea Regulamentului cle

verificare ;i expertizare tehnic[ de calitate a proiectelor, a execuliei lucrdrilor gi a construcliilor;



rcdificari [e gi completdrile ulterioare;
3. I-egea locuinlei nt.ll4l1996. republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
4. tJrdonanla de Urgenld a Guvernului nr. 4011999 privind protecfia chiriagilor gi stabilirea

iriei pentru spaliile cu destinafia de locuinfe, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
5. Ordonanla de urgenld a Guve'rnului nr. 6512006 privind mdsuri pentru dezvoltarea activitetii

n domeniul construcliilor de locuinje prin programe la nivel nafional;
6. t3rdonanla de urgenld a Guvernului nr. 7412007 privind asigularea fondului de locrLinle

iale desrtinate chiriagilor eva,cuaii sau care urmeazd a fi evacuali din locuinlele retrocedate lbgtilor
prietari, cu modifrclrile gi completdrile ulterioare;

7. tOrdonanla de urgenld a Guvernului nr. 5712008 pentru modificarea Legii locuinlei nr..
I'411996 $ri pentru modificarea gi completarea Ordonanlei de urgenla a Guvernului nr. 7412007 privind
igurarea fondului de locuinle sociale destinate chiriagilor evacuali sau care urmeazd a fi evaclati dirr

oouinlele retrocedate fogtilor proprietari;
8. IfotdrArea Guvernului Rom6.niei nr. 3f0D007 pentru actualizarca tarifului lunar al chiriei

Ietlm2) practicat pentru spaliik: cu destinalia de locuinle aparfinAnd domeniului pubiic sau privat al
tatului ori al unitdlilor adminis;trativ-teritoriale ale acestuia, precun gi pentru locuintele de ierviciLr.

uinlele rle intervenlie gi clminele pentru salariali ale societdlilor comerciale, companiilor nationale.
ietalilor nalionale gi regiilor autonome;

VIII. Pentru Serviciul Imagine:

l. Legea nt.5212003 privind transparenta decizionald in administratia publicd, cu lrodiflcarile
i completELrile ulterioare;

2.L,egeam' 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu n'rodific[ri1e gi
ornpletarile ulterioare;

3. Legea 59012003 privind tratatele;
4. Legea 60l1991privind organizarea gi desfbgurarea adundrilor publice, republicatd;
5. OrdonanJa Guvernului Romdniei nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli

entru autoritdlile administraliei publice gi instituliile publice, cu modificdrile gi completarile
Iterioare;

V[I. Pentru Direcfia Fond Locativ qi
iciull Administrare Locuinte:
l. Ordonanla Guvernului nr. 2712002 privind

tiJiilor, cu modificirile gi conLpletdriJe ulterioare;
2. )l-egea nr. 7112011 peintru punerea in aplicare

6. lHotdrArea GuvernuluLi Romdniei nr.
naluluLi romAn trimis in sl.rdindtate pentrtr

Control Asociafii de Proprietari

reglementarea activitalii de solufionare a

aLegli m.28712009 privind Codul c,ivil, cu

518/1995 privind unele drepturi 9i obliga!ii ale
indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. cu

odificaril e gi completdrile ultelioar.e;
7. Ordonanla de Urgenfd a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie

utrlicd, a contractelor de concesiune de lucr.dri publice gi a lol de concesiune de servicii. cu
odificdrih gi completdrile ulterioare.

$I]F SERVICIUL RES UMANE,
ITRESCUPI]TRU-ALE


