
 

BIBLIOGRAFIA pentru postul de  CONSILIER, CLASA I, GRAD 
PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului 
oraşului Târgu Ocna  -  Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea 
domeniului public si privat, cadastru – agricultura ; 
 

1 Constituţia Romaniei, republicatã; 
2 Titlul I - Dispoziţii generale şi Titlul II - Statutul funcţionarilor publici ale parţii a 

Vl-a din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

3 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicatã, cu modificãrile şi completarile ulterioare; 

4 Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament între femei şi 
barbaţi, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

6 Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii ; 

7 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare; 

8 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare;  

9 Ordinul nr. 233/2016 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;  

10 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

11 Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii 
şi instalaţii aferente acestora; 

12 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

13 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele 
urbane republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

14 Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism cu modificările și completările ulterioare. 

 
TEMATICA 

-  Constituţia Romaniei, republicatã; - integral 
-  Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; - Titlul I - Dispoziţii generale şi Titlul II - 
Statutul funcţionarilor publici ale parţii a Vl-a; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicatã, cu modificãrile şi completarile ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament între femei şi 
barbaţi, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare - integral; 
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- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; - integral;  

- Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii - integral;  

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare - integral; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare - integral;  

- Ordinul nr. 233/2016 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; - integral  

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare- integral  

- Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii 
şi instalaţii aferente acestora; - integral; 

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare - integral; 

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din 
intravilanul localitãtilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - 
integral 

- Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism cu modificările și completările ulterioare - integral. 

 
  
 


