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Bibliografia și tematica pentru concursul de recrutare în funcţia publică de execuție vacantă de 

Inspector, cls. I, grad profesional superior –  în cadrul Serviciului Financiar Contabil, 
Compartimentul Contracte, Concesiuni, Comercial din aparatul de specialitate al primarului 

orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 
6. HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal  
7. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală  
8. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
9. Legea 500/2002 privind finanțele publice 
10. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 
TEMATICA: 
1. Constituţia României, republicată - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale - Titlul II 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Partea VI-a Statutul funcţionarilor publici Titlul I şi II - Drepturile 
funcţionarilor publici; Îndatoririle funcţionarilor publici - Capitolul V, Secțiunea 1 și 2 și Partea a 
V-a 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul II Secţiunea II – 
Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi 
facilităţi 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 
5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal -  Titlul IX – Impozite şi taxe locale; 
6. HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal - Titlul IX – Impozite şi taxe locale; 
7. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală – Titlul II, Titlul III, Titlul IV, Titlul 
V, Titlul VII Capitolul II, III, IV, VII, VIII si XI 
8. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
- Capitolul II și V 
9. Legea 500/2002 privind finanțele publice – Capitolul II  
10. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Capitolul II 
Concesionarea terenurilor pentru construcţii 

 
 


