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B I B L I O G R A F I E 
cuprinzând lista actelor normative pentru susţinerea concursului de ocupare a 

funcţiei publice de execuție consilier clasa I, grad profesional debutant la 
Compartimentul impozite și taxe . 

 
 
 
 

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 31.10.2003. 
2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea I, Partea III – Titlul I, III, IV, Titlul V – 

art.129 și 155, Partea VI-art. 368, art.412-450. 
   3.    Legea  nr. 227/2015 privind  Codul fiscal-Titlul IX – Impozite și taxe locale- publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
   4.    Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi competările 
ulterioare; 
   5.    Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.Titlul III Cap. II, cap.IV, Titlul V cap. I-
II. Monitorul oficial nr.547/23.07.2015. 
   6.   ORDIN nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr.1917/2005; 
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 COMPONENȚA 
dosarului de înscriere la concurs 

 
 

 
 a) formularul de înscriere pus la dispoziție de Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei Târgu Secuiesc. (camera 203) 
 b) curriculum vitae, modelul comun european;  
 c) copia actului de identitate; 
 d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
 e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
 f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
 g) cazierul judiciar; 
 h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
 
         Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. 
         Copiile de pe actele prevăzute la lit.a) – g) se prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul 
de către secretarul comisiei de concurs. 
        Formularul de înscriere  se pune la dispoziţia candidaţilor de către autoritatea 
sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina 
de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate 
publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru 
desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric. 
 


