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DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL SECTORULUI 5 

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC 

SERVICIUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚĂ 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ referent cl III grad superior 

Nr. 

Crt. 

Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată; Cunoașterea legislației în vigoare. 

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

administrativ cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Cunoașterea legislației privind organizarea și 

funcționarea autorităților și instituțiilor 

administrației publice, statutul personalului 

din cadrul acestora, răspunderea 

administrativă, serviciile publice. 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 

șanse și de tratament între femei și bărbați, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Cunoașterea legislației privind egalitate de 

șanse între femei și barbați 

 

 OG nr. 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Cunoașterea legislației privind combaterea 

discriminării 

4. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Cunoașterea legislației privind activitatea de 

soluționare a petițiilor. 

 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

Cunoașterea legislației privind liberul acces 

la informații de interes public. 

6. Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Cunoașterea legislației privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

7. H.C.G.M.B nr.124/2008 privind aprobarea 

strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului 

București modificată și completată prin 

H.C.G.M.B nr.61/2009 și H.C.G.M.B 

nr.313/2009. 

Cunoașterea strategiei de parcare pe teritoriul 

Municipiului București 
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 H.C.L. Sector 5 nr. 51/31.03.2021 privind 

aprobarea Regulamentului de atribuire și 

exploatare a locurilor de parcare de reședință, 

de pe raza Sectorului 5, aflate în 

administrarea Sectorului 5 al Municipiului 

București 

 

Cunoașterea regulamentului de atribuire a 

locurilor de parcare 

 

 

   

 


