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BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 16.12.2019 

 
 

I.  Bibliografie comună pentru toate funcţiile publice: 

 
1. Constituția României, 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

 

II. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de consilier clasa I gradul 
profesional superior din cadrul Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate - 

Compartimentul Impozite și Taxe Locale: 
1. Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, 

modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.37/2011; 
2. Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
3. Norme Metodologice privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al 
Ministrului Finanţelor Publice; 

4. Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 
III. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de consilier clasa I gradul 
profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială – 

Compartimentul Servicii Sociale: 
1. Legea nr.448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

2. Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

3. Legea nr.272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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4. Legea nr.61/1993 – privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

IV. Bibliografie – funcţia publică de execuție consilier I asistent din 

cadrul Serviciului Urbanism A.T. şi Autorizări Transporturi: 
 

1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii – republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările 

şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul 839/2009 al 
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; 

3. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 
actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin 

Ordinul 233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
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