
Anexa nr.1  

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava - 

Compartiment contabilitate, impozite și taxe locale, urbanism. 

 
 
Bibliografia 

 
1. Constituţia României, republicată; 

 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici; 

 
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; 
Funcţionarilor Publici; 

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

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

 
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, titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici - Drepturile 
funcţionarilor publici; Îndatoririle funcţionarilor publici- Capitolul V, Secțiunea 1 și 2; 

 
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, cu modificările şi completările ulterioare - Titlul IX -
Impozite și taxe locale; 



6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare – 
Titlul V – Stabilirea creanțelor fiscale și Titlul VII  - Colectarea creanțelor fiscale 

 

Pentru toate actele normative mai sus menționate în cadrul Bibilografiei și tematicii, forma valabilă 
se considera aceea având toate modificările și completările ulterioare, până la ziua publicării 
anunțului. 
 
 
 

Primar, 
 

       Mihail MECHNO 


