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Bibliografia comună pentru susținerea examenului de recrutare pentru concursul organizat de        
Instituţia Primarului Comunei Domnești: 

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

- Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Constituția României; 

 
Bibliografia pentru compartimentul Juridic: 
        - Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si             
completarile ulterioare; 
       - Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
       - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
        - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările 
si completările ulterioare; 
       - Codul Civil:  – Cartea I – Despre persoane,  Titlurile I – V; 
       - Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III si Titlul VI;  
       - Codul de Procedura Civila  – Cartea I, Cartea a II-a. 

Bibliografia pentru compartimentul Asistență socială : 
- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea nr. 292/2011 asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice; 
- Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; 

 
Bibliografia pentru Biroul Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale: 
          - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale republicată și actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare; 
          - H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Bibliografia pentru compartimentul Evidența Populației: 
        - O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor români;  
        - H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;  
        - O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de 
evidență a populației;  
        - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date;  
        - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, 
modificările şi completările acestora. 


