
1 
 

MUNICIPIUL SUCEAVA 
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593         
 

 
 

BIBLIOGRAFIE* 
la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Suceava 

 
 

 
 La Biroul energetic și de utilități publice 

 

1. Constituția României 
2. Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 
3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
5. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi         

completările ulterioare 
6. Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările 

ulterioare  
7. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi 

completările ulterioare 
8. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările 

şi completările ulterioare 
 
 

 La Serviciului resurse umane 
      

    1.   Constituția României 
2.   Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  
      completările ulterioare 
3.   O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
     discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4.  Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
     republicată, cu modificările și completările ulterioare 
5.  Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  
     cu modificările şi completările ulterioare 
6. Codul Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările  
    ulterioare 
7. H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea  
    carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 
8. H.G.R. nr.432/2004 privind dosarul porofesional al funcţionarilor publici, cu  
    modificările şi completările ulterioare 
9. H.G.R. nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu  
    modificările şi completările ulterioare 
10. H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea  
      principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  
      funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  
      imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  
      publice, cu modificările și completările ulterioare 
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 La Serviciului urmărire și executare silită – Direcția buget, contabilitate și  
     fiscalitate 
 

    1.   Constituția României 
2.   Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  
      completările ulterioare 
3.   O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
     discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
4.   Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
      republicată, cu modificările și completările ulterioare 

      5.   Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
      6.   Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și  
            completările ulterioare. 
       7.  Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  
            republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
       8.  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  
             modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 La Serviciului amenzi – Direcția buget, contabilitate și fiscalitate 
 

    1.   Constituția României 
2.   Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  
      completările ulterioare 
3.   O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
     discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4.   Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
      republicată, cu modificările și completările ulterioare 

      5.   Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
      6.   Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și  
            completările ulterioare. 
       7.  Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  
            republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
       8.  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  
             modificările şi completările ulterioare. 
       9.  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și  
            completările ulterioare 
 
 

 La Serviciului proiecte europene și strategii de dezvoltare – Direcția proiecte 
europene, turism, cultură și transport  

 

    1.   Constituția României 
2.   Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  
      completările ulterioare 
3.   O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
     discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4.   Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
      republicată, cu modificările și completările ulterioare 

      5.  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  
           republicată 
       6.  Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și  

completările ulterioare 
        7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările  

ulterioare 
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        8. O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare  

        9. H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul  
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social  
european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările  
ulterioare 

 
 

 La Serviciului autoritate locală de autorizare transport – Direcția proiecte 
europene, turism, cultură și transport  

 

    1.   Constituția României 
2.   O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  
      ulterioare 
3.   O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
     discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4.   Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
      republicată, cu modificările și completările ulterioare 
5.  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din   
     23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători  
     și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu  
     modificările și completările ulterioare 
6.  Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ- 
     teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare 
7. Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a  
     autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane,  
     cu modificările și completările ulterioare emis de preşedintele Autorităţii Naţionale de  
     Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  
8. Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea  
     transportului public local şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport  
     public local emis de ministrul Transporturilor 
9.  Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu  
     modificările şi completările ulterioare 
10. Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  
      prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transporturl în regim de taxi şi în regim de  
      închiriere, cu modificările şi completările ulterioare emis de ministrul internelor  
      și reformei administrative 
11. Ordinul nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare  
      sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri  
      ori mărfuri în regim de taxi emis de Președintele Autorității Naționale de Reglemetare  
       pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice  
12. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și  
      completările ulterioare 
13. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu  
      modificările şi completările ulterioare 
 

 

 La Compartimentul stabilire și regularizare taxe din cadrul Serviciului cadastru, 
fond funciar, registru agricol – Direcția urbanism, amenjarare teritoriului și 
cadastru  
 

1.  Constituția României. 
2.   Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările  
      și completările ulterioare 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și bărbați,  
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     republicata, cu modificările și completările ulterioare 
4. O.G. nr.137/ 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  

            discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,  
     cu modificările și completările ulterioare 
6. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 839/2009 privind aprobarea  
     Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării  
     lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare 
7.   Legea locuinței  nr. 114/11.10.1996, cu modificările și completările ulterioare 
8.   Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora,  
      anexa la H.G.R. nr. 273/1994 
9.   Noul Cod Civil – Legea nr. 287/2009 

 10.  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de  
        igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și  
        completările ulterioare 

 
 

 La Serviciul contencios administrativ, juridic – Direcția contencios 
administrativ, juridică și administrativă 

 

1. Constituția României  
2. O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  
    completările ulterioare 

3.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și bărbați,  
     republicata, cu modificările și completările ulterioare 

      4.  O.G. nr.137/ 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
           discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
      5.  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările  
           ulterioare 
      6.  Codul civil – Cartea a V a – Despre obligații – cap. I Contractul și cap. IV Răspunderea  
           Civilă  
      7.  Codul de procedură Civilă  
      8.  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  
      9.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală 
      10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  
          modificările și completările ulterioare 

 
 

 La Serviciul ordine, liniște publică și pază nr.2 – Poliția Locală 
 

1. Constituţia României 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, partea a VI-a 
3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ulterioare 
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare  
5. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor din România, cu modificările 

şi completările ulterioare 
6. Legea nr.155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
7. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale   
8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 
9. Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată 
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10. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 
 

 La Serviciul circulație pe drumurile publice - Poliția Locală 
 

1. Constituţia României 
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  
    ulterioare, partea a VI-a 
3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de   
    discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ulterioare 
2. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
     republicată, cu modificările și completările ulterioare  
3. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor din România, cu  
    modificările şi completările ulterioare 
4. Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările  
    ulterioare 
5. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și  
    funcționare a poliției locale   
6. O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu  
    modificările şi completările ulterioare 
7. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.  
    195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările  
    ulterioare 
8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  
    convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată 
9. Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,  
    republicată 

          10. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu  
    modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 La Biroul protecția mediului – Poliția Locală 
 

  1. Constituţia României 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  
    ulterioare, partea a VI-a 
3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
    discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
    republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
5. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor din România, cu  
    modificările şi completările ulterioare 
6. Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările  
    ulterioare 
7. H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și  
    funcționare a poliției locale  
8. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările  
    ulterioare 
9. Legea nr. 24/2007 privind  reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele  
    urbane, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

           10. H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul 
 
 

 La Serviciul dispecerat, supraveghere video - Poliția Locală 
 

1. Constituţia României 
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  
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    ulterioare, partea a VI-a 
3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de   
    discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ulterioare 
3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
     republicată, cu modificările și completările ulterioare  
3. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor din România, cu  
    modificările şi completările ulterioare 
4. Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările  
    ulterioare 
5. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și  
    funcționare a poliției locale   
6. O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu  
    modificările şi completările ulterioare 
7. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.  
    195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările  
    ulterioare 
8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  
    convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată 
9. Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,  
    republicată 

          10. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu  
    modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 La Biroul disciplina în construcții și afișaj stradal - Poliția Locală 
 

1. Constituţia României; 
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

partea a-VI-a 
3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor din România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
6. Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
7. Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale;    
8. Legea 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construire, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
9. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
10.  H.G. 343/2017 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente acestora; 
11.  Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, 

cu modificăriule și completările ulterioare; 
12. Legea locuinței 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

 La Biroul protecția mediului - Poliția Locală 
 

   1.   Constituţia României; 
       2.   O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  
             ulterioare, partea a-VI-a; 
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4. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

6. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor din România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7. Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

8. Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare și funcționare a poliției locale;  

9. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Legea nr. 24/2007 privind  reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele 

urbane, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul. 

 
 

 La Serviciul de stare civilă – Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor 
 

1. Constituția României  
2. O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  

           completările ulterioare: Partea I, Partea III- Titlul I , Titlul IV, Titlul V (Cap. I, II, III –  
           Secțiunea a 3-a, Cap. IV - Secțiunile 1și 2, Cap. VIII); Titlul VII(Cap.I); Partea a VI-a  
           -  Titlul  I , Titlul II (Cap. I, II, V, VI și VIII ); Partea a VII-a 

3.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și bărbați,  
     republicata, cu modificările și completările ulterioare 

      4.  O.G. nr.137/ 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
           discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
      5.  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi  
           completările ulterioare 
      6.  H.G.  nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a  
           dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare 
       7. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce  
           priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
      8.  Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi  
          completările ulterioare; 
 
 

 La Serviciul de evidență a persoanelor – Direcția Municipală de Evidență a 
Persoanelor 

 

1.    Constituţia României; 
2. Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. O.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. O.U.G. nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, republicată şi actualizată; 
6. H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi 
conţinutul actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil; 
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7. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

9. Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 Actele normative indicate în bibliografie vor fi luate în considerare cu toate modificările şi completările intervenite în conţinutul lor până la data 
publicării anunţului privind organizarea examenului. 


