
 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă 

 la Compartimentul Constatare, impunere, control persoane juridice 

din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Constituţia României, republicată 

2. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

3.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:  

6. Normele Metodologice de aplicare aferente Titlului IX al Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1/2016 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

TEMATICA 

 

1. Impozitele și taxele locale reglementate în Titlul IX din Codul fiscal, aprobat prin  Legea nr. 

227/2015 cu modificările și completările ulterioare – catergorii de impozite și taxe locale, reguli 

generale de aplicare și declarare, categorii de scutiri aplicabile, calculul impozitelor și taxelor, 

termenele de plată și normele metodologice de aplicare ale acestor reglementări; 

 

2. Reglementările Codului de procedură fiscală privind drepturile și obligațiile părților din 

raporturile juridice fiscale, referitor la: 

• principiile generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale;  

• raportul juridic fiscal- conținut, subiecți, reglementări privind obligația fiscală; 

• competența organului fiscal local; 

• actele emise de organele fiscale și regimul juridic al acestora; 

• administrarea și aprecierea probelor; 

• termenele în raportul juridic fiscal;  

• stabilirea creanțelor fiscale – decizia de impunere, declarația fiscală, prescripția dreptului 

de a stabili creanțe fiscale; 

• colectarea creanțelor fiscale: reguli aplicabile evidențierii și scadenței creanțelor, 

termenele de plată ale obligațiilor fiscale, certificatul de atestare fiscală emisă de organul 

fiscal local; 

• stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire; 

• majorările de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale; 

• înlesnirile la plată; 

• stingerea creanțelor fiscale prin darea în plată; 

• conduita organului fiscal în cazul insolvabilității și al deschiderii procedurilor de 

insolvență; 

• anularea creanțelor fiscale; 

• regimul juridic al contravențiilor și sancțiunilor reglementate de Codul de procedură 

fiscală 



 

3. Drepturile și libertățile fundamentale;  

4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 

muncii;  

5.  Reglementări în domeniul funcției publice - Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

6.  Reglementări specifice aplicabile administrației publice locale în conformitate cu Partea I;  

Partea III- Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV, Titlul V- Cap.I, Cap.II, Cap.III-art.129-130, 

Cap.IV-Secțiunea a 2-a, Cap.VIII-art.195-196, Titlul VII-Cap.I-art.243, Cap.II din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare. 

            

 

 


