
BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale din 
cadrul Compartimentului urbanism, administrarea domeniului public și privat și 
administrativ, astfel: 
  
 1.pentru postul de inspector de specialitate gradul II 
 -Constituția României; 
 -OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: Partea a III a –Titlul V (Administraţia publică locală) și Partea a VI a 
Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 
 -Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Ordinul nr.839/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale și al Locuinței 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 -OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
  -Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 -Ordinul nr.233/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr.114/1996 Legea locuinţei, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 
 2.pentru postul de inspector de specialitate debutant: 
  -Constituția României; 
 -OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: Partea a III a –Titlul V (Administraţia publică locală) și Partea a VI a 
Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 
 -Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
completările și modificările ulterioare; 
 -Ordinul nr.233/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 



elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 -OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 
 3.pentru postul de muncitor calificat I: 
 -Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și 
completările ulterioare, Cap.II – Domeniu de aplicare și Cap.IV- Obligațiile 
lucrătorilor; 
 -Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 
şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și 
completările ulterioare, CAPITOLUL V- Norme de igienă referitoare la colectarea, 
îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide (art. 36 - 45);     
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