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BIBLIOGRAFIA 

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor 

și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

PARTEA a III-a - Administrația publică locală, 

Titlul III - Regimul general al autonomiei locale 

Titlul IV - Autoritățile administrației publice locale 

- Capitolul I (Dispoziții generale) 

- Capitolul VI (Consiliul județean) 

- Capitolul VII (Președintele și vicepreședinții consiliului județean) 

- Capitolul VIII (Actele autorităților administrației publice locale) 

PARTEA a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică 

și evidența personalului plătit din fonduri publice,  

 Titlul I - Dispoziții generale 

Titlul II - Statutul funcționarilor publici; 

3. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Programul Operațional Regional 2014-2020 - Ghidul solicitantului, condiții generale pentru accesarea fondurilor, 

disponibil pe site-ul www.inforegio.ro - Secțiunea Programul Operațional Regional 2014-2020 și pe site-ul www.fonduri-

structurale.ro, Secțiunea Programe Operaționale 2014-2020;  

6. Programul Operațional Regional 2014-2020 - Ghidul specific de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 

titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni și POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului - ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice nr. 3288/2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni și POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, republicat, cu modificările ulterioare - disponibil pe site-ul www.inforegio.ro - Secțiunea Programul 

Operațional Regional 2014-2020 și pe site-ul www.fonduri-structurale.ro, Secțiunea Programe Operaționale 2014-2020;  

7. Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - GHIDUL BENEFICIARULUI PROGRAMULUI 

OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ - disponibil pe site-ul www.fonduri-structurale.ro, Secțiunea 

Capacitate Administrativă. 
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