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BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ 

1. Constituția României - Drepturile şi libertățile fundamentale; 

- Administrația publică locală. 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

- Statutul funcționarilor publici; 

- Administrația publică locală a municipiului 

Bucureşti. 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea 

și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Hărţuirea morală la locul de muncă; 

- Măsuri de eliminare a formelor de 

discriminare; 

- Egalitatea în materie de angajare şi profesie. 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 

șanse şi de tratament între femei şi bărbați 

- Principiile aplicabile în domeniul egalității 

de șanse şi de tratament între femei şi 

bărbați; 

- Egalitatea de șanse şi de tratament între 

femei şi bărbați în domeniul muncii. 

5. Ordonanța nr. 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor 

- Activitatea de soluționare a petițiilor. 

6. 

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public 

- Ce este o informație de interes public; 

- Categoriile de informaţii de interes public 

care se comunică din oficiu; 

- Categoriile de informaţii exceptate de la 

liberul acces. 

7. Hotărârea nr. 123/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public 

- Principii aplicabile în furnizarea 

informațiilor de interes public; 

- Termenele legale de comunicare a 

răspunsurilor la solicitările de informaţii de 

interes public. 

8. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice 

- Etapele de elaborare a documentațiilor 

tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivelor de investiţii; 

- Conținutul-cadrul al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor de 

investiţii. 

9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții 

- Procedura de autorizare a executării 

lucrărilor de construire/desființare: etape, 

documente necesare, tipuri de lucrări supuse 

autorizării, autoritate emitentă; 

- Categorii de lucrări care se pot executa fără 

autorizație de construire/ desființare; 

- Certificatul de urbanism: scop, autoritate 

emitentă. 
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10. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții   

- Documente necesare emiterii certificatului 

de urbanism; 

- Documente necesare emiterii autorizației de 

construire/desființare; 

- Documentația tehnică - D.T.; 

- Avize şi acorduri necesare în procedura de 

autorizare. 

11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții 

- Sistemul calității în construcții; 

- Obligații şi răspunderi ale investitorilor; 

- Obligații şi răspunderi ale consultanților; 

- Obligații şi răspunderi ale proiectanților; 

- Obligații şi răspunderi ale executanților. 

12. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului privind recepția construcțiilor 

- Recepția la terminarea lucrărilor; 

- Recepția finală. 

13. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale 

- Capitolul III - Procesul bugetar, Secțiunea a 

3-a - Prevederi referitoare la investiţii 

publice locale; 

- Capitolul IV - Finanțarea instituțiilor 

publice. 

14. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Capitolul II - Reguli generale de participare 

şi desfășurare a procedurilor de atribuire; 

- Capitolul V - Executarea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru; 

- Capitolul VI - Cazuri specifice de încetare a 

contractului de achiziție publică. 

15. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice 

- Capitolul II - Planificarea şi pregătirea 

realizării achiziției publice; 

- Capitolul IV - Executarea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru. 

16. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă - Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 

stabilite prin Agenda 2030. 

17. Hotărârea nr. 877/2018 privind adoptarea 

Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030 

- Obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel 

naţional - ținte 2030. 

18. OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul 

public-privat 

- Mecanismul parteneriatului public-privat - 

elemente principale; 

- Formele de parteneriat public-privat; 

- Modalități de finanţare a investițiilor care se 

realizează  în cadrul contractelor de 

parteneriat public-privat; 

- Contribuția partenerului public la realizarea 

proiectului de parteneriat public-privat; 

- Etapele obligatorii în vederea încheierii şi 

începerii executării obligațiilor dintr-un 
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contract de parteneriat public-privat; 

- Studiul de fundamentare - elemente 

principale; 

- Contractul de parteneriat public-privat. 

19. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 

1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor 

publice, precum şi organizarea, evidența şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

- Angajarea cheltuielilor - principii şi reguli 

privind angajarea cheltuielilor, tipuri de 

angajamente; 

- Lichidarea cheltuielilor - principii şi reguli 

privind acordarea vizei de „Bun de plată”. 

20. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020 

- Capitolul IV - Prefinanţarea; 

- Capitolul V - Rambursarea cheltuielilor 

eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de 

plată; 

- Capitolul VIII - Proiecte implementate în 

parteneriat. 

21. Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020 

- Capitolul III - Prefinanţarea; 

- Capitolul IV - Mecanismul decontării 

cererilor de plată; 

- Capitolul VII - Prevederi specifice 

proiectelor implementate în parteneriat. 

20. Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

209/17.12.2020 privind modificarea 

Organigramei, a Statului de Funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare 

ale aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5 

- Organizarea Direcţiei Generale de Achiziţii 

şi Investiţii; 

- Atribuţiile specifice ale structurilor din 

cadrul Direcţiei Generale de Achiziţii şi 

Investiţii. 

 

Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, în vederea 

susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările și completările acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


