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pentru ocuparea postului funcție publică de execuție vacantă de Consilier clasa I, grad profesional 

asistent, din cadrul Compartimentului Servicii Publice, Biroul Gospodărie Municipală, Primăria 

Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

 

1.Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Constituția României; 

3. Ordonanţa Guvernului 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. Ordonanața de urgență nr.195/2005 privind protectia mediului , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 6.  Ordonanața de urgență nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 7. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deseurilor in institutiile publice , cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 8.  Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

 

 

Tematica 
 

1. Reglementări privind Codul administrativ : 

 - Partea a VI a – Titlul I, Titlul II – Statutul Funcționarilor  

- Partea a III a – Titlul V – Autoritățile administrațíei publice locale, Cap. I - IV 

2. Reglementările Constituției României; 

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Reglementări privind protectia mediului; 

6. Reglementări privind fondul pentru mediu; 

7. Reglementări privind colectarea selectivă a deseurilor in institutiile publice; 

8. Reglementări privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 

9. Reglementări privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, respectiv activitatea de 

soluționare a petițiilor. 

 

 

Nota: Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele 

actualizate/republicate 
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