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PRIMĂRIA MUNICIPIUL ARAD DE ACORD, 
DIRECȚIA EDILITARĂ PRIMAR 
SERVICIUL EDILITAR ȘI DEZVOLTARE MEDIU URBAN  
Nr. 89806/Z2/18.11.2022  
  
  

BIBLIOGRAFIA/ TEMATICA 
pentru concursul de promovare în vederea ocupării funcției publice de execuție de consilier, 

clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban 
 

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 31 
octombrie 2003 – integral, 
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 III-a. Administrația publică locală 
 Titlul I. Dispoziții generale 
 Titlul V. Autoritățile administrației publice locale: 
  Capitolul I. Dispoziții generale 
  Capitolul III. Consiliul local 
  Capitolul IV. Primarul  
       Secțiunea 1. Dispoziții generale  
                 Secțiunea 2. Rolul și atribuțiile primarului  
 Titlul VII. Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale 
  Capitolul I. Secretarul general al unității/subdiviziunii administrative teritoriale 
  Capitolul II. Administratorul public 
 Partea a VI-a. Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și II, 
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 
de discriminare, cu modificările și completările ulterioare, republicată (2) în Monitorul Oficial 
al României nr. 166 din 7 martie 2014 – integral, 
4. Legea nr. 202/2002  privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
cu modificările și completările ulterioare, republicată (3) în Monitorul Oficial al României 
nr. 326 din 5 iunie 2013 – integral, 
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 390 din 23 mai 2016: 
 Capitolul I. Dispoziții generale 
 Capitolul II. Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire 
 Capitolul III. Modalități de atribuire 
 Capitolul IV. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire 
 Capitolul V. Executarea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru, 
6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din 
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Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 6 iunie 2016: 
 Capitolul I. Dispoziții generale și organizatorice  
 Secțiunea 1. Dispoziții generale 
 Capitolul II. Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice 
 Secțiunea 1. Etapele procesului de achiziție publică 
 Secțiunea a 2-a. Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire 
 Secțiunea a 4-a. Documentația de atribuire 
 Capitolul III. Realizarea achiziției publice,  
7. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 84 din 1 februarie 2002 – integral, 
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 
și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 
2001, 
9. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare, republicată (1) în Monitorul Oficial al României nr. 121 din 5 martie 
2013: 
 Capitolul I. Dispoziții generale 
 Capitolul II. Autorități și competențe 
 Secțiunea 1. Autoritățile administrației publice locale 
 Secțiunea a 2-a. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară 
 Capitolul III. Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice 
 Secțiunea 1. Gestiunea serviciilor de utilități publice 
 Secțiunea a 3-a. Gestiunea delegată, 
10. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare, republicată (1) în Monitorul Oficial al României nr. 658 din 8 
septembrie 2014: 
 Capitolul I. Dispoziții generale 
 Capitolul II. Autorități și competențe 
 Capitolul III. Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare 
 Capitolul IV. Operatori și utilizatori, 
11. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu 
modificările și completările ulterioare, republicată (2) în Monitorul Oficial al României nr. 679 
din 7 septembrie 2015: 
 Capitolul I. Dispoziții generale 
 Capitolul II. Autorități și competențe 
 Capitolul III. Organizarea și funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
 Capitolul IV. Operatori și utilizatori, 
12. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 461 din 
6 iulie 2010, 
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13. Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 86 din 1 
februarie 2002 – integral, 
14. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.193 din 30 
decembrie 2005, 
15. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 820 din 
26 august 2021 – integral, 
16. Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea 
Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu 
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 516 din 
14 iunie 2006. 


