
Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice 
de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior - 
Serviciul Strategii și Programe - Compartiment "Dezvoltare economică, 
Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice 
locale": 
 
1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată, 
cu modificările și completările ulterioare . 
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3. Constitutia Romaniei 
4.Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare . 
5. H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale  Legii 
nr.340/2004 privind prefectul  și instituția prefectului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare . 
6.Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
7.Ordonanta nr. 27/2002,  cu modificarile si completarile ulterioare 
privind reglementarea activitatii de solutionare a petiiilor  
8. H.G.nr. 909 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei 
pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea 
Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru 
consolidarea administraţiei publice 2014 -2020, cu modificările și 
completările ulterioare.  
9. Legea-cadru nr. 195 din 22 mai 2006 a  descentralizării, actualizată. 
10. Hotărârea Parlamentului nr.1/20.01.2018 privind acordarea 
încrederii Guvernului și adoptarea Programului de Guvernare pe perioada 
2018/2020 
11. Legea 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, 
cu modificările și completările ulterioare 
12. Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare 
13. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , 
republicată 
14. H.G. nr. 784 din 4 octombrie 2018 pentru stabilirea unor măsuri 
necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate – POAD 



15.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea  corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare -  TITLUL IV  Conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice;  
16.Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de Ajutor European destinat 
celor mai Defavorizate Persoane 
17. Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor urbane 
reziduale, modificată și completată de Directiva Comisiei nr.98/15/EC din 
27.02.1998.    
 


