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BIBLIOGRAFIE  

Director executiv adjunct 

Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 



9. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

10.  Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

11.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare;  

12. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare;  

13. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

completările ulterioare;   

14. Hotărârea nr. 675/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare;  

15. Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

16. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

TEMATICA 

Director executiv adjunct 

Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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;toate prevederile   

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; toate prevederile   

6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

toate prevederile   

7. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; toate prevederile   

8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; toate prevederile   

9. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; toate 

prevederile   

10.  Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare; toate prevederile   

11.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare; toate prevederile   

12. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; toate prevederile   

13. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

completările ulterioare;  toate prevederile   

14. Hotărârea nr. 675/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; toate prevederile   

15. Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; toate prevederile   

16. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. toate prevederile   



 

 


