Pag. 1 din 2

BIBLIOGRAFIE concurs IANUARIE 2017
Direcția Poliției Locale Timișoara
click pe linkuri pentru download/vizualizare
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1. Legea nr.215/2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Cap.I-IV și Cap.IX;
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcționarilor publici, republicată (R2), cu modificările și completările
ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de Conduită al funcționarilor publici, republicată;
4. Legea nr.155/2010 – poliției locale;
5. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
6. Legea nr.61/1991 – pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și
liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.60/1991- privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
8. Legea nr.17/1996 – uzul de armă: art.46-52; Legea nr.180/2016 privind modificarea și completarea Legii
nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor;
9. Legea nr.4/2008 - privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive cu
modificarile si completarile ulterioare;
10. O.U.G.97/2005 - privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu
modificarile si completarile ulterioare;
11. O.U.G. nr.2/2001 – privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) -privind
circulaţia pe drumurile publice**);
13. HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*)- pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
14. LEGE nr. 421 din 27 iunie 2002 (*actualizată*) - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ
teritoriale;
15. LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)(*actualizată*) - privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*);
16. LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) - privind regimul deşeurilor**);
17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*) - privind protecţia mediului;
18. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) - privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii; ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*) - pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
19. LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) - privind protejarea monumentelor
istorice**);
20. LEGE nr. 185 din 25 iunie 2013 (*actualizată*) - privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de
publicitate;
21. LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
22. ORDIN nr. 52 din 18 aprilie 2002 - privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrarilor de date
cu caracter personal;
23. DECIZIE nr. 52 din 31 mai 2012 (*actualizată*) - privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin
utilizarea mijloacelor de supraveghere video:
24. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
25. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) - Codul muncii*);
26. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) - a securităţii şi sănătăţii în muncă;
27. LEGE nr. 436 din 18 iulie 2001- pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind
măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în
munca; ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 - privind măsurile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca;
28. HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) - pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

Pag. 2 din 2

29. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*) - privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă:
30. HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de munca;
31. HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
32. LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006(*actualizată*) - privind apărarea împotriva incendiilor;
33. HOTĂRÂRE nr. 537 din 6 iunie 2007 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;
34. ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 (*actualizat*) - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă**);
35. HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*) - privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
36. Hotararea Consiliului Local 485/31.10.2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate

transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în
municipiul Timişoara;



Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3
Referat

37. Hotararea Consiliului Local 486/31.10.2006 - privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul

Municipiul Timişoara;

 Referat
38. H.C.L. nr.371/2007 – privind contatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara,
cu modificările și completările ulterioare;
 Anexă la HCL nr.206/26.05.2009
 Hotararea Consiliului Local 10/15.01.2013 - Anexa la HCL 10/2013
 Hotararea Consiliului Local 26/31.01.2012 - Anexa la HCL 26/2012
 Hotararea Consiliului Local 34/15.02.2011
 Hotararea Consiliului Local 90/29.03.2011
 Hotararea Consiliului Local 251/12.07.2011- privind revocarea alin. 2 al art. 3 din Anexa la
Hotararea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007
 Hotararea Consiliului Local 381/29.11.2011 - privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului
Local nr. 371/30.10.2007 Hotararea Consiliului Local 393/26.10.2010 - privind modificarea si
completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007
 Hotararea Consiliului Local 438/02.08.2013 - pentru completarea Anexei la Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Timisoara nr.371/30.10.2007
39. Codul Penal – Infracțiunea – art.15-17; Încăierarea – art.198; Distrugerea – art.253; Distrugerea calificată –
art.254; Distrugerea din culpă – art.255; Ultrajul – art.257; Infracțiuni de serviciu – art.295-309; Infracțiuni de
corupție – art.289-294; Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice – art.367-375
NOTĂ:
CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV
REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

