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BIBLIOGRAFIE/ TEMATICĂ 
 

     pentru organizarea concursului  de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere 
vacante de ȘEF SERVICIU în cadrul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții  
 
 
 

1. Titlul I și Titlul II ale părții a VI -a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind   
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 555 din 05.07.2019; 
cu tematica  - Titlul I Dispoziții generale; 
          - Titlul II Statutul funcționarilor publici 
 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 07.03.2014; 
cu tematica Cap.I și Cap. II (art. 6 – art. 15); 
 

3.  Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 31.10.2003; 
            cu tematica -Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetățenilor  
 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 326 din 05.06.2013; 

          cu tematica Egalitatea în șanse și de tratament între bărbați și femei (cap. I, II, III, IV, VI); 
 
5.  Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu  modificările și 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 
24.09.2015; 

           cu tematica Lucrări de introducere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară; 
 
6.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
933 din 13.10.2004; 
cu tematica autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 2 și art. 3 

            
7.  Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 856 din 27.11.2002; 

           cu tematica reguli de bază privind ocuparea terenurilor, cap. 2; 
 
8.  Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 

700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de 
cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 571 din 31.07.2014; 
cu tematica procesul de realizare a Cadastrului Sistematic; 

 



9.  Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 
construcțiilor, cu modificările și completăriel ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 193/28.07.1994; 
cu tematica recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

 
10.  Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20.02.1991. 
cu tematica punerea în posesie a persoanelor îndreptățite; 

 
  
 

     ARHITECT ȘEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


