
 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru examenul de promovare în funcţiile publice de conducere din cadrul 

Direcţiei de Proiecte, Strategii, Cultură al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

 

 

Director executiv, II - Direcţia de Proiecte, Strategii, Cultură 

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

şi completările ulterioare;  

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.II Consiliile locale; 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 şi CAP. XII 

Bunuri şi lucrări publice); 

4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările;  

6. Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

 
 

Şef birou, II  - Biroul de Proiecte și Achiziții publice 

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

şi completările ulterioare;  

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.II Consiliile locale; 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 şi CAP. XII 

Bunuri şi lucrări publice); 

4. HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

         


