
  
 

  

 
 
  

Tematica pentru funcția publică de Consilier, grad profesional superior, clasa I, la 

Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor în Județul Harghita” din cadrul Direcției arhitect șef: 

 

1. Reglementări privind cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul 
administraţiei publice: Atribuțiile consililului local; Rolul și atribuțiile președintelui 
consiliului județean; Statutul funcționarilor publici : Dispoziții generale și 
Statutul funcționarilor publici, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
2. Reglementări privind cunoaşterea tematicilor privind principii generale, drepturile, 
libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale omului și autorităţile publice, potrivit 
Constituției României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
3. Principii, definiţii şi dispoziții speciale reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
4. Dispoziţii generale, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 
domeniul muncii, în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la 
informare și participarea la luarea deciziei, soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor 
privind discriminarea bazată pe criteriul de sex, reglementate de Legea nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
5. Măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea 
sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi 
prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii 
acestora potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
6. Cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, atât pentru 
realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi urmărirea postînchidere a 
depozitelor noi, cât şi pentru exploatarea, închiderea şi urmărirea postînchidere a 
depozitelor existente, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei,  



  
 

  

 
 
 
respectiv  prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special 
poluarea apelor de suprafaţă, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, 
precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe întreaga durată de exploatare a 
depozitului, cât şi după expirarea acesteia potrivit H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;. 
 
7. Cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi 
instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice potrivit Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificările și completările ulterioare;. 
 
8. Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, 
finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor, care 
face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub 
controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor potrivit Legii 
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare;. 
 

 

 


