
TEMATICĂ 

 

 

 
 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 a VI-a,  titlul I; partea a VI-a, titlul II, Capitolul V, Secțiunea 1 și 2  – 

Drepturi și îndatoriri. 

 
 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. Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi completările ulterioare; -Titlurile I-VIII și XI; 

 

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

completările ulterioare, Capitolele I-VI; 

 

 9. Regulamentul de stabilire și încasare a taxei de salubrizare aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 147/29.04.2020 cu modificările și completările ulterioare aduse prin 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, Capitolele I-X; 

 

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

completările ulterioare, Capitolele I-IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


