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DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 
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SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUȚII 

 
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea 

 funcției contractuale vacante de execuție de inspector de specialitate 1 A 

din cadrul Compartimentului Punere în Executare Hotărâri Judecătorești 

organizat în data de 18.11.2021 

 
1 Constituția României, republicată Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare 

2 O.U.G 57/2019  privind Codul administrativ Reglementarea cadrului general pentru 

organizarea și funcționarea autorităților și 

instituțiilor administrației publice 

3 Legea 155/2010 – legea poliției locale, cu 

modificările și completările ulterioare 

Modul de înființare al poliției locale și atribuțiile 

acesteia 

4 H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamnetului-

cadru de organizare și funcționare a poliției locale 

Noțiuni privind organizarea și funcționarea 

poliției locale 

5 Ordonanța Guvernului 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor , cu 

modificările și completările ulterioare 

Preluarea sesizărilor și redactarea răspunsului 

6 Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor, republicată cu modificările 

și completările ulterioare 

Reglementarea contravențiilor 

7 Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare 

Modul de autorizare a executării lucrărilor de 

construcții și punerea în aplicare a art. 32 

8 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date 

Prelucrarea, centralizarea și stocarea 

informațiilor specifice domeniului de 

activitate 

9 Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția 

persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, Capitolele III și IX din 

RGDP, Drepturile persoanei vizate și Dispoziții 

referitoare la situații specifice de prelucrare 

Prelucrarea, centralizarea și stocarea 

informațiilor specifice domeniului de 

activitate 

10 Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public 

Soluționarea petițiilor privind liberul acces 

la informațiile de interes public 

11 H.G. 123/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice 

Soluționarea petițiilor privind liberul acces 

la informațiile de interes public 
 

 


