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

Salubrizare Urbană 

 
 

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

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

2. Legea contabilității republicată nr.82 din 24 decembrie 1999, cu modificările și completările 

ulterioare 

3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; 

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

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal republicată, cu modificările și completările ulterioare 

6. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

7. 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 

8. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică  

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

completările ulterioare;  

10. Ordinul 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice rpivind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și 

completările ulterioare 

11. Ordinul 1.917/2005 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor 

generale privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia; 

12. Ordinul 600/2018 aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

13. O.M.F.P nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar propriu, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14. O.G nr.119/1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu 

modificările și completările ulterioare 

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

ulterioare; 

 

Serviciul Salubrizare și Deszăpezire/Studii economice/științe  inginerești- șef  serviciu 

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.  Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică  

5. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată 

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

completările ulterioare;  

7. Legea nr.51 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

8. Ordonanța de Urgență nr.92/19 august 2021 privind regimul deșeurilor 

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.html


9. O.U.G nr. 195/22 decembrie 2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin     

 Legea nr. 265 din 29 iunie 2006, actualizată 

10. HCL nr.302 din 30 septembrie 2021 privind actualizarea măsurilor pe linia bunei gospodăriri, 

păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Târgu Mureș 

 

Serviciul Parcuri și Întreținere Spații Verzi -  Formația I Spații Verzi - inspector de specialitate 

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

2. Legea contabilității republicată nr.82 din 24 decembrie 1999, cu modificările și completările 

ulterioare 

3.   Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

6. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare 

7. 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 
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