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pentru concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post de inspector, clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice 

 
 

1. Constituția României, republicată; 

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

completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 

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

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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;  

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Hotărârea Consiliului Local nr. 147/29.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și 

încasare a taxei de salubrizare, Hotărârea Consiliului Local nr. 197/25.06.2020 pentru modificarea 

și completarea HCL nr. 147/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei 

de salubrizare, Hotărârea Consiliului Local nr. 302/17.09.2020 pentru completarea HCL nr. 

147/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 392/26.11.2020 privind unele 

măsuri derogatorii, pentru modificarea și completarea HCL nr. 147/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și prorogarea unor termene, Hotărârea Consiliului Local nr. 46/10.02.2021 pentru 

modificarea HCL nr. 147/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de 

salubrizare, cu modificările și completările ulterioare. 

10.  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


