
 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie de 

 Consilier (S), gradul profesional asistent, la Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii  

din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

 

 

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare (CAP. I Dispoziţii generale; CAP. II Clasificarea funcţiilor 

publice, Categorii de funcţionari publici; CAP. V Drepturi şi îndatoriri; CAP. VIII 

Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici);  

2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  

3. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 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.X Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, Cap.XII Bunuri şi lucrări 

publice); 

4. 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 (Cap.II. Conflictul de interese, Cap. III. 

Incompatibilităţi); 

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

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

construcţii) ; 

6. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare (Cap. III - Obligaţii şi răspunderi Secţiunea 1, 2, 3); 

7. H.G. 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 investiţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Ordin nr.863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 

H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţţilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 


