
 1

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

                           e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
                                website: www.primariadomnesti.ro 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
pentru concursul  de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante șef birou – Biroul 

Impunere și Incasare Taxe și Impozite Locale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 
comunei Domnești, județul Ilfov, organizat în data de 29 iulie 2015 ora 900 

 
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
Cap. IV – Finanţarea instituţiilor publice; 
 
• H.G.R. nr. 123/2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
• Legea 571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX-Impozite şi Taxe Locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

• Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
• Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, actualizată; 
 

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
 
• H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare – Cap. V – Finanţarea instituţiilor publice; 
 
• Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
• Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil român, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (Titlul XI, art. 2279 – 2499). 


