
      

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru participanţii la examenul de promovare în grad  

a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului  

Sfântu Gheorghe din data de 14.11.2017-proba scrisă 
 

 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (CAP. I Dispoziţii generale; CAP. II Clasificarea funcţiilor publice, 

Categorii de funcţionari publici; CAP. V Drepturi şi îndatoriri; CAP. VIII Sancţiunile 

disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici);  

- Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare (CAP.I Dispoziţii generale; CAP. III Primarul şi viceprimarul; CAP. IV 

Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului; CAP. IX 

Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora; CAP. XII Bunuri şi 

lucrări publice); 
 

Legislaţia specială  
  

Compartimentul Relații cu Asociații de Proprietari 

- Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Leggi nr.230/2007 

privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

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. 2 și 6 din Titlul V al Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală; 
 

Compartimentul Regim Evidență  

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 

de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor 

legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor român, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
 

Compartimentul Stare Civilă  

- Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în 

materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 

 


