
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru participanţii la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de  

 la Biroul pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi 

publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

 

Inspector de specialitate (S), grad I 

 

1. Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (Cap.I Dispoziţii generale, Cap.III Primarul şi viceprimarul, 

Cap.IV Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al 

primarului, Cap.IX Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea 

acestora, Cap.XII Bunuri şi lucrări publice); 

2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice; 

3. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (din Titlul III. Funcționarea societăților: Cap. I Dispoziţii comune, 

Cap. IV Societăţile pe acţiuni, Cap. VI Societăţile cu răspundere limitată); 

4. Legea nr. 51/2006, serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

5. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare (fără Cap. II); 

 

 

Inspector de specialitate (S), debutant 

 

1. Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (Cap.I Dispoziţii generale, Cap.III Primarul şi viceprimarul, 

Cap.IV Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al 

primarului, Cap.IX Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea 

acestora, Cap.XII Bunuri şi lucrări publice); 



2.   Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice; 

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

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

construcţii); 

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

completările ulterioare (Cap. I Dispoziţii generale, Cap. II Sistemul calităţii în construcţii, 

Cap. III Obligaţii şi răspunderi); 

5. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare (Norme 

de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei);   

 

Referent (SSD), debutant 

 

1. Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (Cap.I Dispoziţii generale, Cap.III Primarul şi viceprimarul, 

Cap.IV Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al 

primarului, Cap.IX Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea 

acestora, Cap.XII Bunuri şi lucrări publice); 

2.   Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice; 

3. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare (Cap.I Dispoziții generale, Cap.II Autorități și competențe, 

Cap.IV Operatori și utilizatori, Cap.VI Răspunderi și sancțiuni); 

4. Ordonanța 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 (Cap. 1 Dispoziţii generale, Cap. 3 Drepturi şi obligaţii); 

 

                        

          
 


