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                                                               BIBLIOGRAFIE 

               

 INSPECTOR SUPERIOR – ACHIZITII PUBLICE 

 

-          Constituţia României; 

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

 -Legea nr.98/2016 privind  achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 -HG nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificările si completările ulterioare; 

  -Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-HG nr.867/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

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

concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii; 

-OAP nr.1170/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de 

achizitie public; 

-OAP nr.141/2017 privind  aprobarea Metodologiei de selectie și modul de interactiune a 

autorităților/entităților contractelor pentru Achizitii publice în legătură cu intentia de modificare 

a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale de achizitie public, respectiv in conditiile prevazute la 

art.221(1) lit.a din Legea nr.98/2016 si art.238 din Legea nr.99/2016; 

- Legea nr.99/2016 privind achizitiile publice sectoriale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie public, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune lucrări și service precum 

si pentru prganizarea si functionarea Consiliului National de solutionare a contestatiilor. 

                                                    

                                                               BIBLIOGRAFIE 

    CONSILIER SUPERIOR -URBANISM           

 

-          Constituţia României; 

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2 , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată 3cu modificările şi 

completările ulterioare; 

– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, rerepublicată; 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



                                                                        

– Legea nr. 255 /2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesare realizării 

unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicata , cu 

modificările si completarile ulterioare; 

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

exigenţele minime de conţinut ale documentaţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

pentru zonele de riscuri naturale; 

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 
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