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B I B L I O G R A F I E 

privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I,  gradul profesional 

asistent  din cadrul  Compartimentului  monitorizare investiţii al  Direcţiei  generale 

infrastructură locală 

 
 

1. Constituţia României; 

 2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare ; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 273/ 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

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

8. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la 

normele privind exploatarea și menținerea în bună stare a drumurilor publice; 

10.Ordonanța de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 

11.Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare ; 

12. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 273/ 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

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

14. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

15. Legea nr. 51/2006  Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

16. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

17. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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