
BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie de Consilier (S), 

gradul profesional superior, Consilier (S), gradul profesional asistent, și de Consilier (S), 

gradul profesional debutant, la Compartimentul de emitere autorizaţii/desfiinţare,  

din cadrul Direcţiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

 

1)  Constituția României, republicată 

2) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ Partea I – Dispoziții 

generale;  Partea III.- Administraţia publică locală: Titlul I, Titlul IV, Titlul V-  Cap.I, 

Cap.IV, Cap.VIII; Partea VI.- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din 

fonduri publice Titlul I, Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap.V, Cap.VIII; Partea VII 

Răspunderea administrativă)  

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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare  

5) Ordin nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

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

completările ulterioare (Cap. II. Documentele autorizării, Cap. III. Procedura de 

autorizare) 

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

completările ulterioare (Cap. III. Secţiunea a 4-a Certificatul de urbanism; Cap. IV 

Secţiunea a 3-a Documentații de urbanism) 

7) Codul civil – reglementări privind amplasamentul construcţiilor: Art. 612- 616. 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de 

Consilier (S), gradul profesional asistent, la Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor 

Economice din cadrul Direcţiei de Urbanism al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe 

 

1) Constituția României, republicată; 

2)  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

ulterioare (Partea I – Dispoziții generale;  Partea III.- Administraţia publică locală: 

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

funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice Titlul I, Titlul II- Cap.I, 

Cap.II, Cap.V, Cap.VIII; Partea VII Răspunderea administrativă);  

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) O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5) H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

6) H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în 

unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare. 


