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BIBLIOGRAFIE  

pentru concursul/examenul de ocupare a funcţiilor contractuale de conducere  
vacante de șef serviciu gradul II – studii superioare la Serviciul parcări și șef birou gradul 
II – studii superioare la Serviciul parcări – Biroul administrare parcări cu plată și control 

 
 

 
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
4. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al cotravențiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
7. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-
teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

9. Constituția României, republicată. 
10. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. 
11. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. 
12. H.C.L. nr. 387/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani. 
 

 
 

 
Director, 

Jur. Dochioiu Costel 
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BIBLIOGRAFIE  
      pentru concursul/examenul de ocupare a funcţiei contractuale de execuție  

vacantă de inspector de specialitate gradul II – studii superioare la Serviciul parcări  
– Compartiment administrare parcări reședință 

 
 
 
 
 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
4. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al cotravențiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
5. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-
teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

 

 
 

 
Director, 

Jur. Dochioiu Costel 
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BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul/examenul de ocupare a funcţiilor contractuale de execuție  

vacante de referent IA – studii medii și de referent I – studii medii la Serviciul parcări  
– Compartiment administrare parcări reședință; referent I – studii medii la Serviciul  

parcări – Biroul administrare parcări cu plată și control 
- 5 posturi 

 
 
 
 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
4. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al cotravențiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
5. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-
teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

 
 
 

 
Director, 

Jur. Dochioiu Costel 
 

 
 
 
 



 
 

 
ROMÂNIA 

                                                           JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL FOCSANI 

  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE 
      FOCȘANI – JUDEȚUL VRANCEA - STRADA MĂRĂȘEȘTI NR 76 – ETAJUL II 

Telefon : 0237/225617  -  Fax :  0237/225618@vodafonefax.ro 
Email : dirservpubfs@yahoo.com 

  
 
 
 

BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul/examenul de ocupare a posturilor  

vacante de casieri la Biroul administrare parcări cu plată și control 
- 9 posturi 

 
 
 
 

1. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. 

2.  Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-
teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.   Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă (cap.4 – obligațiile lucrătorilor).  
  

 
 
 
 

 
Director, 

Jur. Dochioiu Costel 
 

 
 


