
 
 

Anexă 

 

 

Condiţiile de participare  

la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de   

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (ID_200394) la Serviciul juridic, strategii, 

resurse umane și relații cu publicul din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate 

- 1 funcţie publică de 

execuţie consilier juridic,  

clasa I grad profesional 

superior 

- studii universitare de licenţă absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

domeniul fundamental științe sociale/ 

ramura științe juridice 

- minim 7 ani 

 

 

 

 

 
Director executiv, 

Szövérfi László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

superior (ID_200394) la Serviciul juridic, strategii, resurse umane și relații cu publicul  

din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș 

 

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea 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; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 

10. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

11. Legea nr. 31/1990R, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

 

 

 

Director executiv, 

Szövérfi László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEMATICA 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

superior (ID_200394) la Serviciul juridic, strategii, resurse umane și relații cu publicul  

din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș 

 

 

1. Reglementări privind Constituţia României (Constituţia României - integral); 

2. Titlul I și II ale părții a VI - a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Capitolele I - IV din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea 

și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Capitolele I - VIII din Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Titlul IX - Impozite și taxe locale - Capitolele I -XII din Legea nr. 227/2015, privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Titlul I - Capitolele I și II, Titlul II - Capitolele I și II, Titlul III - Capitolul II, Titlul V - 

Capitolele I - VI, Titlul VII - Capitolele I, II, III, VII și VIII din Legea nr. 207/2015, privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Titlul IX - Capitolele I - IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

8. Capitolele I - IV din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

9. Capitolele I - IV din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, 

cu modificările și completările ulterioare. 

10. Titlul Preliminar: Capitolul I-II , Titlul I – Cap. I, Titlul II – Cap. I – Secțiunea 1, 2 și 3, din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

11. Legea nr. 31/1990R, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

 

Tematica va conține: 

 

- reglementări privind funcția publică 

- reglementări privind administrația publică 

- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare 

- reglementări privind fiscalitatea 

- reglementări privind regimul juridic al contravențiilor 

- reglementări privind liberul acces la informațiile de interes public 

- reglementări privind insolvența 

- reglementări privind societățile comerciale 

- reglementări privind contenciosul administrativ 

 

Director executiv, 

Szövérfi László 

 

 



 
 

Atribuțiile postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (ID_200394)  

la Serviciul Juridic, Strategii, Resurse Umane și Relații cu Publicul  

din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș 

 

 

1. Reprezentarea şi apărarea intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, a organelor 

cu activitate jurisdicţională, a altor instituţii şi autorităţi publice în cauzele al căror obiect este legat 

de activităţile desfăşurate de către Direcţia Fiscală Locală Târgu Mureș prin Serviciul impozite şi 

taxe persoane fizice, Serviciul impozite şi taxe persoane juridice, Serviciul executare silită și 

evidența amenzilor şi  Biroul inspecţie fiscală și contabilitate; 

2. Înregistrarea corespondenţei primite şi rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor 

legale şi a termenelor prevăzute de lege; 

3. Stabilirea priorității lucrărilor și termenele în care trebuie rezolvate; 

4. Elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de către 

conducătorul ierarhic superior şi a celorlalte lucrări ale serviciului; 

5. Solicitarea instanţei judecătoreşti, în cazurile în care este necesar, privind înfiinţarea 

măsurilor asiguratorii pentru asigurarea realizării creanţelor; 

6. Sesizarea instanţei judecătorești în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării 

contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, în cazul contravenienţilor 

persoane fizice care nu au achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a 

sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite; 

7. Soluționarea contestațiilor formulate privind litigiile de muncă și contestații la contractele 

de achiziții publice sau atribuirii directe din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș; 

8. Luarea măsurilor necesare pentru verificarea legalităţii clauzelor contractuale privind 

contractele de achiziţie de bunuri, servicii sau lucrări şi aplicarea vizei juridice; 

9. Soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de impunere emise de către 

Serviciul impozite şi taxe persoane fizice, Serviciul impozite şi taxe persoane juridice și Biroul 

inspecţie fiscală și contabilitate; 

10. Promovarea acţiunilor şi urmărirea procedurilor de insolvenţă și lichidare judiciară 

pornite împotriva persoanelor juridice şi reprezentarea Direcției Fiscale Locale Târgu Mureş în 

raporturile cu participanţii la această procedură; 

11. Studierea şi aplicarea legislaţiei în domeniul activităţii pe care o desfăşoară şi în special 

aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public și O.G. nr. 

27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

12. Asigurarea rezolvării solicitărilor scrise, privind liberul acces la informațiile de interes 

public, conform Legii nr. 544/2001, 

13. Păstrarea confidenţialității în legătură cu informaţiile, faptele sau documentele de care ia 

cunoştinţă în desfăşurarea activităţii; 

14. Participarea la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 

calităţii; 

15. Obligația de a respecta normele prevăzute în Codul de etică și conduită profesională a 

funcționarilor publici. 

16. Îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, 

decizii ale conducătorului Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș sau primite de la şefii ierarhici. 

17. Luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de 

control intern/managerial la nivelul direcţiei/serviciului. 

 

 

 

Director executiv, 

Szövérfi László 

 

 

 


