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BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE POST VACANT DE 

CONSILIER JURIDIC GR. II – SERVICIUL AVIZARE JURIDICĂ 
 

 

 

 

1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

3. Legea  nr. 514/2003, privind organizarea și exercitarea funcției de consilier juridic, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 95/2006, privind privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Normele metodologice de aplicare;  

6. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Normele metodologice de aplicare;  

7. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căle de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum 

și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; 

8. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

9. Ordonanța de Urgență nr.162/2008,  privind transferul de atribuții și competențe 

exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale; 

10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată; 

11. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.378/2008, privind înființarea 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;  

12. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.305/2013-Anexele nr.35a și 

35b privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

13. Legea nr.278/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

10. Codul de Procedură Civilă,  cu modificările și completările ulterioare ; 

11. Ordonanța Guvernului  nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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12. Ordonanța Guvernului  nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor modificată  și completată prin Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

13. Legea 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

14. Legea 544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public 

15. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.566/2018- privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București; 

16. Noul Codul penal 

17. Noul Cod de procedura penală 

 

 

 

 

 

 

 

 


