
BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale din cadrul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și 

Salubrizare Urbană 

 

Biroul de Amenajare Peisagistică și Control Spații Verzi 

1.  Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

5. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, 

republicată cu modificările și completările ulterioare 

6. O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin 

realizarea de spații verzi în localități; 

7. Legea nr. 348/2003 privind legea pomiculturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

8. HCL nr. 361/28.10.2021 privind Regulamentul de stabilire a măsurilor unitare de organizare și 

asigurare a dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din municipiul Târgu Mureș 

 

Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane și Administrativ/ Studii economice – specializare 

resurse umane 

1.  Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

4.  O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

5.  Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare 

6.  Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

7.  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

8.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 

Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane și Administrativ/ Studii economice – specializare 

achiziții publice 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3.  Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4.  O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare;  

7. HGR nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

9. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

10. H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

11. Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare 

12. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 



 

Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane și Administrativ/Specializare informatică 

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3.  Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4.  O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

5. Legea   Nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

6. Norme tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - HG 

1259/2001, modificat prin HG 2303/2004 

7. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica   

8. Ordinul Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr. 493/2009 privind Normele tehnice 

si metodologice pentru aplicarea pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in 

forma electronica   

 

Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane și Administrativ/ Studii juridice 

 

1.  Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3.  Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4.  O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

5. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

6. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;   

7. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

11. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

12. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

13. HGR nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

15. Legea  287/2009  *** Republicată, privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare  

16. Legea nr.134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările; 

17. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 
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http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/semnatura-electronica/legea-semnaturii-electronice/norme-pentru-aplicarea-legii-semnaturii-electronice.html
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/semnatura-electronica/legea-arhivarii-electronice-1352007.html
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/semnatura-electronica/legea-arhivarii-electronice-1352007/normele-de-aplicare-ale-legii-privind-arhivarea-electronica.html

