ROMANIA
JUDETUL SIBIU

APROB,

PRIMARIA ORASULUI AVRIG                       DAVID ADRIAN-DUMITRU

B I B L I O G R A F I E
Pentru promovare in grad profesional pentru postul de inspector,
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Public de
Asistenta Sociala

➢ Legea nr. 188/1999(r²) – privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile
si completarile ulterioare;
➢ Legea nr. 7/2004 (r¹) – privind Codul de conduita a functionarilor publici cu
modificarile si completarile ulterioare;
➢ Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
➢ Legea nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
➢ Legea nr. 277/2010 – privind alocatia pentru sustinerea familiei;
➢ Ordonanta de urgenta nr. 70/2011 – privind masurile de protectie sociala in
perioada sezonului rece;
➢ Legea nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile
ulterioare.

ROMANIA
JUDETUL SIBIU

    APROB,

PRIMARIA ORASULUI AVRIG                    DAVID ADRIAN-DUMITRU

B I B L I O G R A F I E
Pentru promovare in grad profesional pentru postul de inspector,
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Public de
Politie Locala

➢ Legea nr. 188/1999(r²) –

privind Statutul functionarilor publici, cu

modificarile si completarile ulterioare;
➢ Legea nr. 7/2004 (r¹) – privind Codul de conduita a functionarilor publici cu

modificarile si completarile ulterioare;
➢ Legea nr.155/2010 privind Poliția Locala;
➢ H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi

funcţionare a poliţiei locale;
➢ Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
➢ Legea nr. 61/1991, republicata, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a
unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;
➢ H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de
piaţă în unele zone publice.

ROMANIA
JUDETUL SIBIU

APROB,

PRIMARIA ORASULUI AVRIG                       DAVID ADRIAN-DUMITRU

B I B L I O G R A F I E
Pentru promovare in grad profesional pentru postul de inspector,
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate

➢ Legea nr. 188/1999(r²) –

privind Statutul functionarilor publici, cu

modificarile si completarile ulterioare;
➢ Legea nr. 7/2004 (r¹) – privind Codul de conduita a functionarilor publici cu

modificarile si completarile ulterioare;
➢ Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice, cu modificarile si completarile

ulterioare;
➢ Legea nr. 500/2002 – privind finantele publice, cu modificarile si completarile

ulterioare;
➢ Legea nr. 82/1991 (r4) – Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile

ulterioare;
➢ Ordinul nr. 1795/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,

precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si
legale.

ROMANIA
JUDETUL SIBIU

 APROB,

PRIMARIA ORASULUI AVRIG                  DAVID ADRIAN-DUMITRU

B I B L I O G R A F I E
Pentru promovare in grad profesional pentru postul de inspector,
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului agricol si cadastru

➢ Legea nr. 188/1999(r²) –

privind Statutul functionarilor publici, cu

modificarile si completarile ulterioare;
➢ Legea nr. 7/2004 (r¹) – privind Codul de conduita a functionarilor publici cu

modificarile si completarile ulterioare;
➢ Legea nr. 145/2014 – pentru stabilirea unor masuri de reglare a pietei

produselor din sectorul agricol;
➢ Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 – pentru aprobarea Normelor tehnice de

completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; Norma tehnica de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

➢ Legea

nr.

17/2014

-

privind

unele

măsuri

de

reglementare

a

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
➢ Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 – privind reglementarea eliberarii

certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.

