
                                                                   

1 
 

MUNICIPIUL SUCEAVA 
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593        

 
                       

 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru  examenul de promovare  în  clasă la Serviciul finanțare învățământ și   

încasări directe - Direcția Buget Contabilitate și Fiscalitate 
 

1. Constituția României  
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare - partea a VI-a;  
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Decret nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă; 
8. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
9. H.G.R. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal: Titlul IX: Impozite și taxe locale. 
  
    

BIBLIOGRAFIE 
pentru  examenul de promovare  în  clasă la Serviciul de stare civilă –  

Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor 
 

1.  Constituţia României; 
2.  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
     ulterioare: Partea I, Partea III- Titlul I, Titlul IV, Titlul V (Cap. I, II, III – Secțiunea a 3-a 
    Cap. IV - Secțiunile 1 și 2, Cap. VIII); Titlul VII (Cap.I); Partea a VI-a - Titlul I, Titlul II 
    (Cap. I, II, V, VI și VIII ); Partea a VII-a; 

       3.  Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
            republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4.   O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,  
      republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5.   Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi    
      completările ulterioare; 
6.   H.G.R.  nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a  
      dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
7.   Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte  
      prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

       8.  Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi  
            completările ulterioare. 
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BIBLIOGRAFIE 
pentru  examenul de promovare în  clasă la Serviciul ordine, liniște publică 

și pază nr.2 –  Poliția Locală Suceava 
 

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 ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor din România, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr.155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. H.G.R. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 
funcționare a poliției locale;   

8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

9. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 
10. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 
 

 


