
BIBLIOGRAFIE  

la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de 

director general al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 

  

1. Constituţia României, republicată;  

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare   

3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

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

cu modificările şi completările ulterioare.  

5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

completările ulterioare;  

8. Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10.  Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu 

modificările şi completările ulterioare;  

13. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

14. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și copletările ulterioare; 

16.  H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale; 

17.  O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

18. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

19.  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

TEMATICĂ 

la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de 

director general al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 

 

 

1. Constituţia României, republicată. - reglementări privind Constituția României; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. -  

reglementări privind statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 

3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. -  reglementări în domeniul prevenirii 

şi sancţionării tuturor formelor de discriminare; 



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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - reglementări în domeniul egalității 

de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, (r1), cu modificările şi completările ulterioare – 

reglementări privind poliția locală; 

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

reglementări privind dispoziţiile generale ale finanțelor publice locale; 

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

completările ulterioare. - reglementări în domeniul liberului acces la informațiile de 

interes public; 

8. Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. - reglementări cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea adunărilor publice și sancţiuni; 

9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. – dispoziții cu privire la procurarea, deținerea și folosirea armelor, 

componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele juridice; 

10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - organizarea pazei și protecția 

pesoanelor precum și obligațiile conducătorilor de unități; 

11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare - răspunderi şi sancţiuni cu privire la autorizarea 

executării lucrărilor de construcții; 

12. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-

teritoriale cu modificările şi completările ulterioare. – dispoziții cu privire la regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate; 

13. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. – sancţiuni privind amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de publicitate; 

14. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. -  

dispoziții cu privire la executarea contractului individual de muncă. 

15. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  - reguli 

generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire; 

16. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale. – norme, reguli, dispoziții privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale;   

17. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. - dispoziții privind controlul financiar preventiv; 

18. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. – obligațiile instituțiilor publice cu la  soluţionarea petiţiilor; 

19. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. – dispoziții generale și constatarea contravențiilor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


