
                                                    

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 
Str. 1 nr. 194   Cod 437345 

Tel. 0262 – 293.048  Fax. 0262 – 293.001 
www.tautiimagheraus.ro primaria@tautiimagheraus.ro 

 
BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA  

propusă pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere 
vacantă de Arhitect – şef din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-
Măgherauș, județ Maramureș. 

Bibliografie: 
1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului 
plătit din fonduri publice; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata si cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, (r3), cu modificările 
şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. HG nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect; 

12. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 
de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
TEMATICA 

1. Constituția României, republicată; 
2. Reglementări în domeniul funcției publice; 
3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi 
discriminare. 

4. Reglementări privind amenajarea teritoriului si urbanismului 
5. Reglementări privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
6. Reglementări privind calitatea in constructii 
7. Reglementări privind cadastrul şi publicitatea imobiliară 
8. Reglementări privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 
9. Reglementări privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora 
 

 


