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Nr. 13030 din 22.03.2022 

 
BIBLIOGRAFIE și TEMATICA 

 pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual de execuție, Inspector de specialitate, clasa I, treaptă 

profesională II, Compartimentul Tehnic și Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bod 

 

Bibliografie/Tematica: 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. TITLUL III-Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, CAP. I -Prevederi generale aplicabile 

personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată; 

5. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; 

7. LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

8. ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 

urbanism; 

9.  LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare. 
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Sergiu ARSENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit Resurse Umane Magdalena VARGA  
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