
 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

       pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de 

      Director Executiv – Direcția de Administrare a Domeniului Public 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Bibliografie Tematică 

1 Constituția României Cunoașterea legislației în vigoare; 

2 O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Cunoasterea legislației privind organizarea și 

funcționarea autorităților și instituțiilor 

administrației publice, statutul personalului din 

cadrul acestora, răspunderea administrativă, 

serviciile publice; 

3 1. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de 

șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată; 

 

Cunoasterea legislației privind egalitatea de 

șanse și de tratament între femei și barbați; 

4 2. Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 

și administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților, republicată; 

3.  

Cunoasterea legislației privind reglementarea 

și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților; 

5 4. OG nr. 137/2000 – privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată 

 

Cunoașterea legislației  privind prevenirea și 

sancționarea formelor de discriminare; 

6 5. Ordonanța nr. 71/2002, privind 

organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local; 

 

6. Cunoașterea legislației  privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local; 

 

7 Legea nr. 50/1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, 

republicată 

Cunoașterea legislației privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții; 

8 O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

Cunoașterea legislației în vigoare; 

9 7. Legea nr. 7/2020, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 10/1995 privind 

Cunoașterea legislației în vigoare; 



calitatea în construcţii şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii; 

10 8. H.C.G.M.B. nr. 275/2020, privind 

aprobarea “Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuția 

lucrărilor de infrastructură tehnico – 

edilitară și stradală de pe teritoriul 

Municipiului București”; 

Cunoașterea “Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor 

de infrastructură tehnico – edilitară și stradală 

de pe teritoriul Municipiului București”; 

11 9. H.C.G.M.B. nr. 124/2008, privind 

aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul 

municipiului București și abrogarea 

Hotararii C.G.M.B nr. 82/2008; 

Cunoașterea legislației în vigoare; 

12 H.C.G.M.B. nr. 61/2009, privind 

modificarea articolului 9 din Anexa nr.3 a 

Strategiei de parcare pe teritoriul 

Municipiului București, aprobata prin 

H.C.G.M.B. nr.124/2008; 

 

Cunoașterea legislației în vigoare; 

13 Hotărârea Consiliului Local  Sector 5 nr. 

88/30.09.2016, pentru emiterea și 

prelungirea Acordului de funcționare 

pentru comercializarea produselor și 

prestarea serviciilor de piață pe raza 

Sectorului 5 al Municipiului București, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Cunoașterea legislației privind pentru emiterea 

și prelungirea Acordului de funcționare pentru 

comercializarea produselor și prestarea 

serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14 O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață; 

 

Cunoașterea legislației privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață. 

 

 

 

 

 


