
  
  

                            
 
 
 

 
                                               
B I B L I O G R A F I E 
concurs de recrutare organizat în data de 01.09.2017 

• Bibliografie comună: 
-   Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-  Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
-  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
-     O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
• Bibliografie pentru Inspector clasa I, grad profesional Asistent, 

Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplină în 
Construcţii: 

-   Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-   Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
-  Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
• Bibliografie pentru Inspector, clasa I, grad profesional Debutant, 

Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar: 
-  Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-  Ordinul nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor 
tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019. 

• OG nr. 28/2008 aprobată prin Legea nr.  98/2009 privind Registrului Agricol 
cu modificările și completările ulterioare. 
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• HG 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de 
producător cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
• Bibliografie pentru Inspector, clasa I, grad profesional Superior, 

Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar: 
-  Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-  Ordinul nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor 
tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 
-   Legea Fondului  Funciar 18/1991 cu modificările și completările ulterioare; 
-   ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol. 
 
• Bibliografie pentru Inspector, clasa I, grad profesional Principal, 

Compartiment Registratură, Secretariat, Relaţii cu Publicul: 
-  Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-   Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
-   H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;  
-  O.G. nr. 33/2002 - privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de 
către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările ulterioare;  
-  Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
-  Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă – Republicare 
 
• Bibliografie pentru Inspector, Clasa I, grad profesional Debutant, 

Compartimentul Taxe Locale, Impozite și Executări Silite: 
-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-    Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-    Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
-  HOTĂRÂRE nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 


