ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

BIBLIOGRAFIE
pentru Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului Achiziții publice

1.Constituția Romăniei, republicată;
2.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*),
cu modificarile și completările ulterioare;
3.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită
a funcţionarilor publici*);
4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
6. Legea nr. 101 din 19 mai 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;
7. Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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BIBLIOGRAFIE

pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului Protecție Civilă, Programe Strategii și Managementul
Proiectelor

1.Constituția Romăniei, republicată;
2.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*),
cu modificarile și completările ulterioare;
3.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită
a funcţionarilor publici*);
4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
6.Hotărârea nr. 759 din 11 iulie 2007 (*actualizată*) privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
programele operaţionale;
7. Hotărârea nr. 875 din 31 august 2011(*actualizată*) pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora
8. Hotărâre nr. 1.135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele
operaţionale
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BIBLIOGRAFIE

pentru inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul
Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Patrimoniu Cadastru
și Protecția Mediului
1.Constituția Romăniei, republicată;
2.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*),
cu modificarile și completările ulterioare;
3.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici*);
4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
6. Legea nr. 350 din 6 iunie 2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
7. Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996 (**republicată**) pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism
8. Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
recepţia construcţiilor
9. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în
construcţii*)
10. Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
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