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pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, nivelul studiilor S, în cadrul  

Direcţiei Tehnice – Serviciul Investiții; 
 
 
            1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 767 din 31 
octombrie 2003; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019; 
 Partea a VI -a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice 
Titlul I. Dispoziții generale 
Titlul II. Statutul funcționarilor publici 
 
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, cu  modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României,  
nr. 166 din 7 martie 2014; 
 
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu 
modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013; 
 

       5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare 
republicată, în Monitorul Oficial al României  nr. 765 din 30 septembrie 2016. 
 Capitolul I. Dispoziții generale 
 Capitolul II. Sistemul calității în construcții 
 Capitolul III. Obligații și răspunderi 
 Capitolul IV. Sancțiuni 
 Capitolul V. Dispoziții finale și tranzitorii 
 
 6.HGR nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 193 din 28 iulie 
1994. 
 Anexa: Regulament privind recepția construcțiilor 
 
           7. HGR 907/2016 privind Etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 1061 din 29 decembrie 2016. 
 Capitolul I. Dispoziții generale 
 Capitolul II. Nota conceptuală și tema de proiectare 

Capitolul III. Documentațiile tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții finanțate 
din fonduri publice 

 Capitolul IV. Dispoziții finale și tranzitorii 
 



         8. Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare 
actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 618 din 18 iulie 2006. 
 Secţiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale 
 
        9.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016. 
 Capitolul I. Dispoziții generale 
  Secțiunea 1. Obiect, scop, principii 
  Secțiunea a- 4-a- Paragraful 1- Praguri 
            Capitolul III. Modalități de atribuire 
  Secțiunea 1- Proceduri de atribuire 
                                            Paragraful 1; Paragraful 2;Paragraful 7;Paragraful 10 
 Capitolul IV. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire 
  Secțiunea a 6-a. Criterii de calificare și selecție 
  Secțiunea a 7-a. Criterii de atribuire 
 
       10. HGR nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016. 
 
 Anexa: Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului  cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 
 Capitolul III -Realizarea achiziției publice 
  Secțiunea a 9 -a – Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia 
  Secțiunea a 10 -a – Procesul de verificare și evaluare  
 
 
 
                     
 


	2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019;

