
                                                                                      
                                    

        Bibliografia propusă de către compartimentele de specialitate 
pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale,

 a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului  Cluj-Napoca

I. Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte

 Serviciul Relaţii comunitare şi turism

     1.   Legea nr.  215/2001 a administraţiei  publice locale,  republicată,  cu modificările și  completările
ulterioare;
   2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
     3.  Ordonanţa   Guvernului  nr.  58/1998 privind  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii  de  turism în
România, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
     4. Ordinul nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale
de informare şi promovare turistică, actualizat.
 

Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

       1. Constituția României, republicată;
     2.   Legea nr.  215/2001 a administraţiei  publice locale,  republicată,  cu modificările și  completările
ulterioare;
    3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
       4. Ordonanţa  nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
    5. Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare.
 

Serviciul Strategii de marketing

     1.   Legea nr.  215/2001 a administraţiei  publice locale,  republicată,  cu modificările și  completările
ulterioare;
   2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
    3. Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare;
     4.  Legea  nr.  52/2003 privind  transparența  decizională,  actualizată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.

II. Biroul Mass-media
 
       1. Constituția României, republicată;
    2.   Legea  nr.  215/2001 a administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu modificările  și  completările
ulterioare;
     3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
   4.  Legea  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională,  actualizată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.;
     5. Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările
și completările ulterioare.



III.  Direcția de Administrare, Direcția Generală de urbanism și Direcția Impozite și taxe locale

Serviciul Administrare, securitate și sănătate în muncă - PSI

1.  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
   2.  Legea  nr.  477/2004,  privind  Codul  de  conduită  a  personalului  contractual  din  autorităţile  şi
instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

3.  Legea  nr.  22/1969  privind  angajarea  gestionarilor,  constituirea  de  garantii  şi  răspunderea  în
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,  actualizată, cu
modificările și completările ulterioare.

Serviciul urbanism

      1.  Legea nr.  215/2001 a administraţiei  publice locale,  republicată,  cu modificările și  completările
ulterioare;
       2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
       3. Ordonanţa  nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată.
    

Serviciul Insolvență, contestații, informații și baze de date

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
   2.  Legea  nr.  477/2004,  privind  Codul  de conduită  a  personalului  contractual  din  autorităţile  şi
instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
     3. Legea 16/1996 a arhivelor naţionale, actualizată.

IV.  Direcţia Generală Poliţia Locală

           Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier
          

 Serviciul Pază

      1. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 
    2. Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
    3. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea  Regulamentului cadru de organizare a Poliţiei Locale, actualizată,
cu modificările și completările ulterioare; 
    4. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice,  actualizată cu modificările și completările ulterioare;
    5. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată,

cu modificările și completările ulterioare.


