
JUDEȚUL ARGEȘ  

MUNICIPIUL PITEȘTI  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI  

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

 

 

TEMATICĂ 

pentru concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a două posturi de referent, 

clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului încasări și Evidență a 

Veniturilor 

 

 

1. Constituția României, republicată - Drepturile, libertățile și îndatoririle 

fundamentale- Titlul II; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a Statutul 

funcționarilor publici - Drepturile funcționarilor publici; îndatoririle funcționarilor 

publici - Capitolul V, Secțiunea 1 și 2; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 

Capitolul II Secțiunea II - Accesul la serviciile publice administrative și juridice, 

de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul II - 

Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; 

5. Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX - Impozite și taxe 

locale; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 cu privire la Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare - 

Titlul IX - Impozite și taxe locale; 

7. Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;-Titlurile I-

VIII si XI; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificările și completările ulterioare, Capitolele I-VI; 

9. Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților 

sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolele 1 - 4; 

10. Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiilor de casă, - 
integral; 

11. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolele I-X; 

 

 

 

 

 

 


