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către funcționarii publici de execuție 

 
 
 

A) Biroul energetic și de utilități publice 

1. Constituția României; 
2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,  republicata cu modificările 
şi         completările ulterioare; 
6. Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
7. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
9. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale cu modificările și completările ulterioare.„ 
10. Hotărârea nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de 
elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice 
centrale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
B) Serviciul fiscalitate persoane fizice 
1. Constituția României 
2. Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare. 
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 
5. H.G.R. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
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. 
 
C) Serviciul urmărire și executare silită 
1. Constituţia României; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3.  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 



                                                                                                                                          
4.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. 
5.  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
6. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
7.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare. 
8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
D) Serviciul amenzi 
1. Constituţia României; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3. Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. 
5. Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
6. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
9. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
E) Serviciul prelucrare automată a datelor 
 

1. Constituţia Romăniei; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3. O.G nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
TITLUL IX: Impozite şi taxe locale. 
6. Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
7. Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private 
în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările ulterioare. 
 
F) Serviciul de stare civilă 
1. Constituția României . 
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
Partea a VI-a -  Titlul II –Statutul funcționarilor publici 
3. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
4. HG  nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor 
în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare 



                                                                                                                                          
5. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
6. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
G) Serviciul de evidență a persoanelor: 
1. Constituţia României . 
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
Partea a VI-a 
3. O.G nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
5. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 
cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
6. Legea nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
7. H.G.R. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare unitară a 
dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate 
ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, 
ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
8. Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
 
 
  
 


