
                    Bibliografiile aprobate în baza propunerilor compartimentelor de specialitate
pentru concursul/examenul de promovare din data de 20.06.2018, orele 10,00, (proba scrisa) în grad

profesional imediat superior celui deținut de funcţionarii publici din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Cluj-Napoca

Direcția Generală Poliția locală  
 A. Direcția Ordine publică și trafic rutier
    I.  Serviciul Ordine și siguranță publică

1.  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.  Legea nr. 215/2001  administratiei publice locale, republicată, actualizată cu completările și modificările
ulterioare;
4.  Legea 155/2010 a Poliţiei locale, republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
5.  HG. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare a poliţiei locale,  actualizată cu
completările și modificările ulterioare;
6.Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
7. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările 
ulterioare
8.Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice,  republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare.

III. Serviciul Control trafic rutier

1.  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.  Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, actualizată cu completările și modificările
ulterioare;
4.  Legea 155/2010, a poliţiei locale, republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
5.  HG. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare a poliţiei locale,  actualizată cu
completările și modificările ulterioare; 
6.  O.G.  nr.  2/2001,  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  actualizată  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
7.  OUG nr.  195/2002,  privind  circulația  pe  drumurile  publice,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
8.HG nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, privind circulația pe
drumurile publice, actualizată cu completările și modificările ulterioare.   

B. Direcția Inspecție și control
   I.Biroul juridic
1.  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.Codul de procedură civilă, republicat, cu completările și modificările ulterioare, art.  194-210 (cererea de
chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reonvențională); art. 466-482(apelul)
4.Legea 155/2010, a Poliţiei locale, republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
5.O.G.  nr.  2/2001,  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  actualizată  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.



 II.Serviciul Evidența persoanelor, baze de date și relații publice

1.  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la preluarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, actualizată cu completările și modificările ulterioare.
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată cu completările și
modificările ulterioare.
5.Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale, republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
6.O.G.  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  actualizată  cu  modificările  şi  completările
ulterioare
7.HG. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare a poliţiei locale,  actualizată cu
completările și modificările ulterioare;

III.Serviciul control urbanism și disciplina în construcții

  1.Legea  nr.  188/1999 privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu completările  și  modificările
ulterioare;
  2.Legea  nr.  7/2004,  privind  Codul  de  conduită  a funcţionarilor  publici,  republicată,  cu  completările  și
modificările ulterioare;
   3.Legea 155/2010, a Poliţiei locale, republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
   4.HG. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare a poliţiei locale, actualizată cu
completările și modificările ulterioare;
   5.O.G.  nr.  2/2001, privind regimul juridic  al  contravenţiilor,  actualizată  cu modificările  şi  completările
ulterioare.
  6.Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,  republicată, cu completările și
modificările ulterioare;

IV.Serviciul Inspectie comerciala 

1.  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.Legea 155/2010 a Poliţiei locale, republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
4.HG. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare a poliţiei locale,  actualizată cu
completările și modificările ulterioare;
5.O.G.  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  actualizată  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
6.Ordonanta nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
7.Legea nr. 12/1990, republicata, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ
sau prestări de servicii ilicite, cu modificările şi completările ulterioare;      
8.H.C. L. nr. 150/2009 privind reglementarea activitătilor comerciale pe raza municpiului Cluj-Napoca.



Direcţia Generală de Urbanism 

     I.Serviciul   Autorizări construcții

1.Legea  nr.188/1999,  privind  statutul  functionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.  Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările
ulterioare;
4.  Ordinul nr.  839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizat cu modificările și completările ulterioare;
5.   Hotărâre  nr.  343/2017  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  273/1994  privind  aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

     II: Serviciul Urbanism

1.Legea  nr.188/1999,  privind  statutul  functionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2.  Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3. Legea nr. 422 / 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice.
4.Ordinul nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor
istorice.
5.Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;
6.Legea nr. 120/2006 -monumentelor de for public. 

Direcţia Tehnică 
I.Serviciul Investiții 
1.Legea  nr.188/1999,  privind  statutul  functionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  actualizată  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
4.Hotărârea  Guvernului  nr.  273/1994  privind  aprobarea  Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea de Guvern
nr. 343/2017.

5.Hotărârea  de  Guvern nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată.         

II.  Serviciul Tehnic, reparații imobile
1.Legea  nr.188/1999,  privind  statutul  functionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;
4.Legea nr. 422 / 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice.
5.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. 
6.Hotărârea  343/2017  pentru  modificarea  Hotărârea  Guvernului  nr.  273/1994  privind  aprobarea
Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de  construcţii  şi  instalaţii  aferente  acestora,  cu  modificările  și
completările ulterioare.



Direcția Impozite și taxe locale 
1.Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare
3. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare.
4.Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările și completările ulterioare

Direcția economică-Serviciul rate, chirii, tarife și prețuri
1.Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare.
3.Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  actualizată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
4. Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările şi completările ulterioare;
5.  Ordonanță  de  Urgență  nr.  40/1999  privind  protecţia  chiriaşilor  şi  stabilirea  chiriei  pentru  spaţiile  cu
destinaţia de locuinţe.
6.Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,  cu modificările şi completările
ulterioare; 
7.   Hotărârii  Guvernului  nr.  251/2016  privind  modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; 

Serviciul Revendicări fond funciar și registru agricol
1.Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare.
3.Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  actualizată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
4. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare.
5. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent,
a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, republicată, cu completările și
modificările ulterioare.
6. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan, cu completările și modificările ulterioare 
7. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Direcţia  Generală  Comunicare,  dezvoltare  locală  şi  management  proiecte  - Serviciul  Strategie  și
dezvoltare locală, management proiecte
1.Legea  nr.188/1999,  privind  statutul  functionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.Hotărârea  de  Guvern nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată.
4.Ghidul solicitantului Axa prioritară 3-Sprijinirea tranzației către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1.- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea A-Cladiri publice din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.
5.Ghidul solicitantului Axa prioritară 3-Sprijinirea tranzației către o economie cu emisii scăzute de carbon,



Prioritatea de investiții 3.1.- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B- Cladiri publice din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.
6.Ghidul solicitantului Axa prioritară 10-Îmbunătățirea infrastructurii educționale, Obiectiv specific 10.1.b, din
cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.
7.Ghidul solicitantului Axa prioritară 4-Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
reședință  de județ prin investiții  bazate pe planurile  de mobilitate  urbană durabilă din cadrul Programului
Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii-  Serviciul Administrare spații, terenuri
1.Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare.
3.Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  actualizată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
4.Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările şi completările ulterioare;
5.HG  1275/2000  ,  actualizată,  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a
prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996.
6.Legea  nr.  112/1995,  actializată,  pentru  reglementarea  situtiei  juridice  a  unor  imobile  cu
destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului. 
7.Codul civil, Contractul de locatiune.
8.Codul de procedura civila, Predarea silita a bunurilor imobile.

 Direcția de Administrare -  Serviciul   Admisitrare, securitate și sănătate în muncă- P.S.I
1.  Legea  nr.188/1999,  privind  statutul  functionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
3.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată,
4.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 Serviciul Relații cu Consiliul local și administrație locală 
1.Constituția României, republicată.
2.Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  actualizată  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
3.Legea  nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari.
4.  Legea  nr.188/1999,  privind  statutul  functionarilor  publici,  republicată,  actualizată  cu  completările  și
modificările ulterioare;
5. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările
și modificările ulterioare;
6.Dispoziția nr. 1033/2018 privind aprobarea Regulamentului intern.                                                              

Direcția Juridică -   Serviciul Juridic, legislatie, contracte
1.  Legea  nr.  188/1999  privind  statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
4.  Codul  Civil  (  drepturile  reale  corespunzatoare proprietatii  publice,  contractul  de  vanzare,  contractul  de

locatiune, contractul de imprumut, contractul de donatie, contractul de schimb, contractul de societate,
contractul de mandat );

5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare


