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Nr. 9684 din 04.02.2022 

 
BIBLIOGRAFIE și TEMATICA 

 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul 

Compartimentului Disciplina în Construcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

Bibliografie/Tematica: 

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

2. 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. LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

11. ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

12. HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 

publici,  cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Sergiu ARSENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit Resurse Umane Magdalena VARGA  
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