
 

Bibliografia comună 
 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările 

si completările ulterioare - Cap. I - IV; 

2. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;  

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită  a funcţionarilor publici, 

republicată, modificată şi completată;  

 

Bibliografie specifică 
 

 

Biroul financiar-contabil, taxe şi impozite, resurse umane, consilier, clasa I, grad 

superior 

1. Titlul  IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu  modificările  şi 

completările ulterioare. 

2. HG nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

3. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

6. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

 



Biroul financiar-contabil, taxe şi impozite, resurse umane, consilier, clasa I, grad 

asistent 

1. Titlul  IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu  modificările  şi 

completările ulterioare. 

2. HG nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

3. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

Compartiment urbanism, mediu, construcţii şi reparaţii 

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

2. ORDIN   Nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

3. Legea Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4. ORDIN  Nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare 

şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. 

 

 

Compartiment asistenţă socială şi stare civilă 

1. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2. HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă. 

3. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

Compartiment informaţii, relaţii publice şi IT 

 

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

3. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 


