
                      

                                            Tematica 

 

 

pentru ocuparea postului vacant – funcţionar public, Consilier, grad profesional superior, profil tehnic, in cadrul 

Unitatea de Implementare a Proiectelor, Direcţia Dezvoltare şi Implementare Programe - Primăria Municipiului Piatra 

Neamţ  

 

 

1. HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 

fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de 

coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 

 

- Capitolul I: Definiţii 
 

 

2.HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 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 

-Art.6, Art.7, Art.13 

3.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020 

- Capitolul I: Obiectul reglementat. Definiţii 

-Capitolul IV: Prefinanţarea 

-Capitolul V: Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată 

4. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020 

-Capitolul III: Prefinanţarea 

-Capitolul IV: Mecanismul decontării cererilor de plată 

5. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii 

-Capitolul II Sistemul calităţii în construcţii-Art. 8-21 

 

-Capitolul III Obligaţii şi răspunderi-Secţiunea 1 Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor-Art. 22 

 

-Capitolul III Obligaţii şi răspunderi-Secţiunea a 2-a Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor-Art.23-24 

 

-Capitolul III Obligaţii şi răspunderi 

          -Secţiunea a 3-a Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor-Art.25 

 

          -Secţiunea a 4-a Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu 

execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi-Art.26 

 

          -Secţiunea a 5-a Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor construcţiilor-Art.27 

 

          -Secţiunea a 6-a Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor-Art.28 
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6. HOTĂRÂRE nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 

-Capitolul I  Dispoziţii generale-Art.1,Art.2 

 

-Capitolul II Nota conceptuală şi tema de proiectare-Art.3,Art.4 

 

                       -Secţiunea a 3-a Studiul de fezabilitate-Art.7,Art.8 

 

                      -Secţiunea a 4-a Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii-Art.9 

 

                      -Secţiunea a 5-a Devizul general şi devizul pe obiect-Art.10 

 

                      -Secţiunea a 6-a Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de 

execuţie-Art.11,Art.12 

 

-Anexa 6-METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect 

          -Capitolul I  Structura devizului general 

 

-Anexa 8 Devizul obiectului - conţinut-cadru 

 

 

7. ORDONANTA DE URGENTA nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

- Partea III Administratia publica locala 

         - Titlul V Autoritatile administratiei publice locale - Cap I Dispozitii generale; Cap III Consiliul local; Cap IV 

Primarul 

         - Titlul VII Alte dispozitii aplicabile administratiei publice locale – Cap I Secretarul general al 

unitatii/subdiviziunii administrativ teritoriale; Cap II Administratorul public 

- Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si 

evidenta personalului platit din fonduri publice 

        – Titlul I Dispozitii generale 

          -Titlul II Statutul functionarilor publici – CapI Dispozitii generale; CapII Clasificarea functiilor 

publice.Categorii de functionari publici; Cap V Drepturi si indatoriri; Cap VI Cariera functionarilor publici; Cap VIII 

Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici; Cap IX Modificarea, suspendarea si incetarea 

raporturilor de serviciu  

8.CONSTITUTIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991  

-Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale      

           -Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale 

           -Capitolul III: Îndatoririle fundamentale 

-Titlul III: Autorităţile publice 

           -Capitolul V: Administraţia publică - Secţiunea 2: Administraţia publică locală 

Nota: Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate/republicate 
 
 


