
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în data de 10.12.2007, în vederea ocupării funcţiilor publice de 

execuţie  vacante din cadrul  serv. Juridic :        
                                         - consilier juridic  

  
1. Codul Civil;

2. Codul de procedură civilă;

3. Codul Muncii;

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

modificările şi completările ulterioare;

5. O.U.G. nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale;

6. Legea  215  /  2001  –  Administraţiei  Publice  Locale,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare;

7. O.U. nr. 2 / 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;

8. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal – Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;

9. H.G. nr. 44 / 2004 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571 / 2003 privind 

Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare;

10. O.G. nr. 92 / 2003, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;

11. H.G. nr. 1050 / 2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 

92 / 2003 privind Codul de procedură fiscală;

12. Legea nr. 341 / 2004 - a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit 

la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu completările ulterioare;

13. Decret –Lege nr. 118 / 1990;

14. Legea nr. 44 / 1994 – republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor  de război, republicată; 

15. Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

16. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată;

17. Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

                                                       DIRECTOR EXECUTIV,

                                                              CRISTIAN DUŢU



BIBLIOGRAFIE

pentru concursul din data de 10.12.2007 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante: 

                    - inspector           - biroul  Control Intern
                      
      1.         Ordinul MFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern;

18.       Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal – Titlul IX privind impozitele şi taxele 

locale, cu  modificările şi completările ulterioare;

19.       H.G. nr. 44 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 

privind    Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

20.      O.G. nr. 92 /2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;

21.       H.G. nr. 1050 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92 / 2003 

privind Codul de procedură fiscală;

      6.         Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

      7.         O.U. nr. 2 / 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

                  ulterioare;

1.       Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;

2.       Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

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

                                                               DIRECTOR EXECUTIV,
    CRISTIAN DUŢU



BIBLIOGRAFIE

pentru concursul din data de 10.12.2007 în vederea ocupării funcţiilor publice vacante: 

                            - şef serviciu, inspector, referent         - serv. Impunere Persoane Fizice I
                            - inspector                                              - serv. Impunere Persoane Fizice III
                            - inspector, referent                              - serv. Recuperare Creanţe Persoane Fizice
                            - inspector, referent                              - serv. Impunere Persoane Juridice
                            - inspector                                              - bir.   Monitorizare Amenzi

22. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal – Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;

23. H.G. nr. 44 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

24. O.G. nr. 92 /2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;

25.  H.G. nr. 1050 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92 / 2003 

privind Codul de procedură fiscală;

      5.         O.U. nr. 2 / 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

                  ulterioare;

      6.     Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;

3.       Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

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

DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTIAN DUŢU



BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în data de 10.12.2007 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie 
vacante din  cadrul serviciului Venituri :

                                                               -   inspector
       

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

- O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

- O.M.F. nr. 1753 / 2004  privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv;

- O.M.F.  nr.  1792/2002  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea, 

lichidarea,  ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi 

organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Legea  nr.  571/2003,  privind  Codul  fiscal  –  Titlul  IX  privind  impozitele  şi  taxele 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. nr. 92 /2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;

      8.         O.U. nr. 2 / 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

                  ulterioare;

1.       Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare;

4.       Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

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

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                               CRISTIAN DUŢU



BIBLIOGRAFIE

pentru concursul din data de 10.12.2007 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante: 

                    - inspector           - birou Inspecţie Fiscală
                      

6. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal – Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;

7. H.G. nr. 44 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

8. O.G.  nr.  92  /2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare;

9.  H.G. nr. 1050 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.  92 /  2003 

privind Codul de procedură fiscală;

      5.         Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

      6.         O.U. nr. 2 / 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

                  ulterioare;

26.       Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare;

      8.     Legea  188/1999 privind statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare;

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

DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTIAN DUŢU


