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Bibliografia propusa pentru concursului de promovare în gradul profesional
imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, care îndeplinesc condiţiile de
promovare din data de 30.12.2019 – proba scrisa

Bibliografie comuna:
1. Constituția României; 
2.  HG 57/2019 privind Codul Administrativ 

Bibliografie pentru Politia locala:
1. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată și actualizată;
2. Regulamentul–cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  Poliţiei  Locale  aprobat  prin

Hotărârea Guvernului nr.1332/2010;  
3. Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  Poliţiei  Locale  a  Orasului  Tautii-

Magheraus aprobat prin HCL 250/2019
4. Legea  nr.61/1991  pentru  sancţionarea  faptelor  de  încălcare  a  unor  norme  de

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, r2;
5. O.G.  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu  modificările  şi

completările ulterioare; 
6. Legea  nr.  333/2003  privind  paza  obiectivelor,  bunurilor,  valorilor  şi  protecţia

persoanelor, republicată și actualizată.
7. O.U.G.nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată;
8. Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
9. Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Bibliografie pentru Compartimentul Executari silite:
1. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX – Impozite şi taxe locale)
2. Hotărârea  nr.  1/2016 pentru aprobarea  Normelor  metodologice  de aplicare  a  Legii

nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX – Impozite şi taxe locale)
3. Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  Procedură  Fiscală  (Titlul  VII  –  Colectarea

creantelor  fiscale,  Titlul  VIII  –  solutionarea  contestatiilor  formulate  împotriva  actelor
administrative fiscale) si TITLUL IX - Soluţionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea
şi aplicarea acordurilor şi convenţiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri

4. Ordonanta  de  Guvern  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu
modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
6. Legea  contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare 
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Primar,
Anton ARDELEAN
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