
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru participanţii la examenul de promovare în grad a funcţionarilor publici  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe 

 

 

Direcția Finanțe Publice Municipale 

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare aferente Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1/2016; 

- Titlul I; Cap. 2, 4, 5, 6 din Titlul III; Cap. 1, 2, 4 și 6 din Titlul V; Cap. 2, 7 și 8 din Titlul VII 

al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Constituţia României, republicată; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

Partea I (art.3, art.5); Partea III (art.75-104, art.105-110, art.129-130, art.154-163, art.195-196, 

art.243-244); Partea a VI (art. 373, art.430-450, art. 460-463). 

 

Compartimentul Administrație Locală 

- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public; 

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare (Cap.II. Conflictul de interese, Cap. III. 

Incompatibilităţi); 

- Constituţia României, republicată; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

Partea I (art.3, art.5); Partea III (art.75-104, art.105-110, art.129-130, art.154-163, art.195-196, 

art.243-244); Partea a VI (art. 373, art.430-450, art. 460-463). 

 

Serviciul Buget și Administrativ 

- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritățilorsau instituțiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Constituţia României, republicată; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

Partea I (art.3, art.5); Partea III (art.75-104, art.105-110, art.129-130, art.154-163, art.195-196, 

art.243-244); Partea a VI (art. 373, art.430-450, art. 460-463). 



 

Compartimentul pentru Autorizarea Activităților de Transport Public Local 

- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 

Ordinul 356/2007; 

- Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii  de transport în regim de taxi 

şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L.nr. 

389/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 16/2017 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în 

parcările rezidențiale amenajate pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe; 

- Constituţia României, republicată; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

Partea I (art.3, art.5); Partea III (art.75-104, art.105-110, art.129-130, art.154-163, art.195-196, 

art.243-244); Partea a VI (art. 373, art.430-450, art. 460-463). 

 

Biroul pentru Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice 

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(Titlul III.: Cap. I. Dispoziţii comune, Cap. IV. Societăţile pe acţiuni, Cap. VI Societăţile cu 

răspundere limitată); 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare (fără Cap. II); 

- Constituţia României, republicată; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

Partea I (art.3, art.5); Partea III (art.75-104, art.105-110, art.129-130, art.154-163, art.195-196, 

art.243-244); Partea a VI (art. 373, art.430-450, art. 460-463). 

 

Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public 

- Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(Cartea V-a Titlul IX. Cap.V. Secțiunea 1 – Contractul de locațiune, Secţiunea a 2-a - Reguli 

particulare în materia închirierii locuinţelor). 

- Constituţia României, republicată; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

Partea I (art.3, art.5); Partea III (art.75-104, art.105-110, art.129-130, art.154-163, art.195-196, 

art.243-244); Partea a VI (art. 373, art.430-450, art. 460-463). 

 

 

 

 


