
  

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate gr.prof.IA 
studii superioare si inspector gr.prof.IA studii medii din Serviciul 

Administrativ din cadrul Direcţiei Administrative 
 
 

• Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 195/2006- legea cadru a descentralizării , care stabileste principiile, 
regulile si cadrul institutional care reglementeaza procesul de descentralizare 
administrativa si financiara;  

• HG nr.139/2008 – hotarare privind aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii Cadru a descentralizarii nr.195/2006; 

•  OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

•  HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• HCGMB nr.378/09.12.2008, privind infiintarea Administratiei Spitalelor si 
Serviciilor Medicale Bucuresti; 

•  HCGMB nr.425/22.12.2008, privind transmiterea in administrarea 
Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti a 18 spitale aflate in 
domeniul public al Municipiului Bucuresti;  

• Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HCGMB 566/2018- privind aprobarea organigramei, numarului total de 
posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale 
Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIE 
 

pentru ocuparea postului vacant de şofer din Serviciul  
Administrativ din cadrul Direcţiei Administrative 

 
 

• Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

•  HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• HCGMB nr.378/09.12.2008, privind infiintarea Administratiei Spitalelor si 
Serviciilor Medicale Bucuresti – aflat pe site-ul PMB www.pmb.ro , secţiunea 
„acte normative”; 

•  HCGMB nr.425/22.12.2008, privind transmiterea in administrarea 
Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti a 18 spitale aflate in 
domeniul public al Municipiului Bucuresti - aflat pe site-ul PMB www.pmb.ro , 
secţiunea „acte normative”; 

• HCGMB 566/2018- privind aprobarea organigramei, numarului total de 
posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale 
Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti 

• Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• OUG 195/2002 Codul Rutier; 
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BIBLIOGRAFIE 
 

pentru ocuparea postului vacant de arhivar studii medii gr.prof.II din 
Serviciul Administrativ din cadrul Direcţiei Administrative 

 

 

Legea 135/2007- privind arhivarea documentelor în formă 
electronică 

Legea 16/1996- Legea Arhivelor Naţionale 

Legea 215/2001- Legea administraţiei publice locale 

Legea 477/2004- Codul de conduita a personalului contractual 
Legea 319/2006- a securitatii si sanatatii in munca 
Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor 
Ordinul 217/1996 - Instructiuni  privind activitatea de arhivă la creatorii şi 
deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale. 
HCGMB 378/2008- privind infiintarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor 
Medicale Bucuresti – aflat pe site-ul PMB www.pmb.ro , secţiunea „acte 
normative”; 
 
HCGMB 566/2018- privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, 
statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei 
Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti 
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