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             APROB, 

         PREŞEDINTE, 

        dr.ing. Daniel-Nicolae Comănescu 

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

privind ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional 

asistent şi gradul profesional superior din cadrul  Compartimentului de transport şi siguranţa 

circulaţiei 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. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 7. Ordonanța  Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 8. Hotărârea  Guvernului nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a 

activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 10. Legea nr. 92/2007 –Legea serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 11. Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007  pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 12. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 

privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

personae; 

 13. Hotărârea  Guvernului nr.  1373/2008 privind reglementarea furnizarii si 

transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Ordonanţa  Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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