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BIBLIOGRAFIE 
pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional imediat superior deţinut 

de funcţionarii publici de execuţie din cadrul 

Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţiei 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Serviciului Resurse Umane şi Serviciului Imagine 

 
1. Legea nr. 215/2001, republicată,  privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3.  Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
4. Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Bibliografia se completează cu legislaţia specifică fiecărei structuri, după cum 

urmează: 
 

1. Direcţia Servicii Publice: 
 
a) Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică: 
1. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
2. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
5. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
6. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

b) Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi 
Siguranţa Circulaţiei: 

1. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



4. Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
5. Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
 

2. Direcţia Patrimoniu  
 
a) Serviciul Patrimoniu: 
 
1. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului României nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată 
a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
8. Hotărârea Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia 

de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Ordonanţa Guvernului României nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 

din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi 

al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

b) Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici: 
 
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Hotărârea Guvernului României nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

3. Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte: 
 
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  



3. Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

4. Ordinul nr. 1360/1938/2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi 
Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul 

major de intervenţie Planuri integrate de dezvoltare urbană al axei prioritare Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor - poli urbani de creştere din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

5. Hotărârea Guvernului României 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;  

 

4. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: 
 
a) Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană: 
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

3. Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, R(2), cu modificările şi completările 

ulterioare;  
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

8. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

9. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, R(3); 
 

b). Serviciul Autorizaţii în Construcţii, Obţinere Avize, Taxe: 
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, R(2); 

2. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, R(1); 
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 
8. Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 



5. Serviciul Resurse Umane: 
1. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare;  
 

 

6. Serviciul Imagine: 
 
1. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea 590/2003 privind tratatele; 
4. Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, R(2); 

5. Ordonanţa Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului României nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale 
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

 

ŞEF SERVICIUL RESURSE UMANE, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 

             


