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pentru concursul de recrutare a 4 (patru) posturi funcţii publice vacante după cum urmează: 

Consilier, grad profesional principal( 2 functii), Consilier, grad profesional asistent( 1 functie)) 

şi Inspector, grad profesional asistent (1 functie) în cadrul Serviciului Unitatea de Implementare 

a Proiectelor (U.I.P.), Direcţia Dezvoltare şi Implementare Programe - Primăria Municipiului 

Piatra Neamț  

 

 

 

1.Constituția României; 

2.Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57 

din 03.07.2019; 

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. LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, 

cu modificările și completările ulterioare; 

6. LEGEA 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice. 

 

 

 

Tematică 

pentru concursul de recrutare a 4 (patru) posturi funcţii publice vacante după cum urmează: 

Consilier, grad profesional principal( 2 functii), Consilier, grad profesional asistent( 1 functie)) 

şi Inspector, grad profesional asistent (1 functie) în cadrul Serviciului Unitatea de Implementare 

a Proiectelor (U.I.P.), Direcţia Dezvoltare şi Implementare Programe - Primăria Municipiului 

Piatra Neamț  

 

 

1. Reglementări privind Constituția României;  

2. Reglementări privind Codul administrativ: Partea a VI a –Titlul I,Titlul II – Statutul 

funcţionarilor publici;  

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;  

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

5. LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 Capitolul I: Autorizarea executării lucrărilor de construcţii: art.1, art.2, art.5-alin (1), art.6-

alin (1), art.7-alin (1), art.11-alin (1) , (2) si (7) 

6. LEGEA 10/1995 privind calitatea in constructii 

 Capitolul I: Dispoziții generale- Art.5 



 Capitolul II : Sistemul calităţii în construcţii: Art.8, Art.9, Art.13, Art.17, Art.18, Art.20 

 Capitolul III : Obligaţii şi răspunderi 

o Secţiunea a 2-a - Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor: Art 23 

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

o Secţiunea a 4-a Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale 

responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi: Art. 26  

7.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 și Art.2.  

 Capitolul II: Nota conceptuală şi tema de proiectare: Art. 3 și Art.4 

 Capitolul III: Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice 

o Secţiunea I Prevederi comune:Art.5 

o Secţiunea a 3-a Studiul de fezabilitate: Art.7, alin (1)  

o Secţiunea a 4-a Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii: Art.9, alin (1) 

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

o Secţiunea a 6-a Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi 

proiectul tehnic de execuţie: Art.11 și Art.12  

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

o Capitolul I- Structura devizului general 

o Secțiunea 4: Cheltuieli pentru investiția de bază 

o Secțiunea 5: Alte cheltuieli-Organizarea de șantier 

    

Nota: Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele 

actualizate/republicate 

 


