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Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti organizează concurs de promovare în grad profesional 
imediat superior celui de~inut în data de 23 noiembrie 2021, ora 10.00 — probă scrisă, pentru funciionarii 
publici de execuţie care îndeplinesc condi~iile art.479 alin.(1) din Ordonan~a de Urgen ă nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condi~ii de participare : 
a) să aibă eel pu~in 3 ani vechime in gradul profesional al func~iei publice din care promovează; 
b) să fi ob;:inut eel p14in calificativul "bine" la evaluarea performan~elor individuale in ultimii 2 ani de 
activitate; 
c) să nu aibă o sanc~iune disciplinară neradiată in condi~iile prezentului cod. 

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Serviciului Public Finan~e Locale din Ploieşti, 
B-dul Independen;ei nr.16. 

Dosarul trebuie să con~ină in mod obligatoriu următoarele documente : 

-formularul de inscriere 

-copia carnetului de muncă sau adeverin eliberată de compartimentul resurse umane in vederea atestării 
vechimii in gradul profesional din care se promovează ; 

-copii ale rapoartelor de evaluare a performan~elor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care 
funcţionarul public s-a aflat in activitate ; 

-adeverin eliberată de compartimentul resurse umane in vederea atestării situa~iei disciplinare a 
funcţionarului public, in care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sanc~iune disciplinară, 
care să nu fi fost radiată. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Serviciului Public Finant;e Locale Ploieşti din B-dul 
Independen~ei nr.16 in perioada 22.10.2021-10.11.2021 la secretarul comisiei de concurs, 
Oprea Elena-Valentina, consilier in cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestaţii, 
Facilită4i, Control Intern şi Managementul Documentelor. 

Formularul de înscriere la concurs se va depune la Registratura Serviciului Public Finanţe Locale 
Ploieşti, B-dul Independen~ei nr.16. 

Rela~ii suplimentare se pot obţine la telefon 0344-801053, www.spfl.ro sau e-mail 
elena.oprea@spfl.ro.Afişat astăzi, rL1....L . 2002J  . 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIESTI 
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE 
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BIBLIOGRAFIE / 
pentru examenul de promovare in gradul p,r6fesional imediat superior celui 
dei inut de către func~ionarii publici dinfiâdrul Serviciului Stabilire Impozite si 
Taxe Persoane Fizice - Centru 
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1. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal — titlul IX Impozite si taxe locale,cu completarile si 
modificarile ulterioare; 
2. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal; 
3. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Constitutia Romaniei, republicata; 
5.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare —Partea a VI-a —Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile 
personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri 
publice, Titlul I, Titlul II; 
6.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
7.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

TEMATICA 
1. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal — titlul IX Impozite si taxe locale,cu completarile si 
modificarile ulterioare; 

f"1 2. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal; 
3. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Constitutia Romaniei, republicata; 
5.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare —Partea a VI-a -Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile 
personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri 
publice, Titlul I, Titlul II; 
6.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
7.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

SEF SERVICIU, 
LAZE ZE 'NU MIHAELA 
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MUNICIPIUL PLOIESTI 
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE 

SERVICIUL URMARIRE SI INCASARE CREANTE BUGETARE 
Sos. Vestului nr. 19 Tel. 0244-291049/Fax. 0244-582919 

Operator de date cu caracter personal nr. 21443 
www.spfl.ro E-mail: finantelocale@spfl.ro 
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BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMO V)dE IN GRADUL PROFESIONAL 

IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT DE CATRE F CTIONARII PUBLICI DIN CADRUL 
SERVICIULUI URMARIRE SI INCASARE CREANTE BUGETARE 

~ 

1.LEGEA NR. 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURA FISCALA, CU MODIFICARILE SI 

COMPLETARILE ULTERIOARE; 

2. LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE 

ULTERIOARE; 

3.ORDONANTA DE URGENTA NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU 

MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE; 

4.ORDONANTA DE GUVERN NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL 

CONTRA VENTIILOR CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE; 

5.HOTARAREA DE GUVERN NR. 1/2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR 

METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL; 

6.ORDONANTA DE GUVERN NR. 137/2000 PRIVIND PREVENIREA SI SANCTIONAREA 

TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE 

ULTERIOARE; 

7.LEGEA NR. 202/2002 PRIVIND EGALITATEA DE SANSE SI DE TRATAMENT INTRE 

FEMEI SI BARBATI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE; 

8.LEGEA NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, CU MODIFICARILE SI 

COMPLETARILE ULTERIOARE; 

9.CONSTITUTIA ROMANIEI, REPUBLICATA. 

~ 



TEMATICA 

1.Constitutia Romaniei, republicata — Titlul II — Drepturile, libertatile si indatoririle 
fundamentale, Titlul III — Autoritatile Publice; 

2.Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 
formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — Capitolul II — Egalitatea de sanse 
si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii si Capitolul IV — Egalitatea de 
sanse intre femei si barbati in ceea cc priveste participarea la luarea deciziei; 

4.Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile Si 
completarile ulterioare — Partea a VI-a — Statutul functionarilor publici, prevederi 

cJlicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului 
platit din fonduri publice si Anexa nr. 6 din acest act normativ — Metodologia pentru 
realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
functionarilor publici aplicabila pentru activitatea procesului de evaluare a activitatii 
functionarilor publici debutanti numiti in functia publica ulterior datei de 0l ianuarie 
2020; 

S.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare — 
Titlul IX — Impozite si Taxe Locale; 

6.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare — Titlul I — Dispozitii generale, Titlul II— capitolul II, Titlul III — capitolele II, 
IV si VI, Titlul V — capitolele I, II, III, IV si VI, Titlul VII — capitolele I, IT, III si IV- 
sectiunea 1, capitolul VII, capitolul VIII, capitolul VIII, capitolul IX, capitolul X, 
~pitolul XI, capitolul XII; 

7.Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal — Titlul IX — Impozite si Taxe Locale. 
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BIBLIOG'
pentru examenul de promovare in grad pro 4lonal imediat superior celu! detinut de 

functionarii public! din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice 

1. Constitutia Romaniei, republicata; 

2. OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare; 

4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
— Partea a VI-a — Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice Si 
Anexa nr.6 din acest act normativ; 

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile Si completarile ulterioare; 

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

7. H.G. nr/1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 

8. Hotararea de Consiliu Local nr.453/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anu12021 

TEMATICA 

1. Constitutia Romaniei, republicata — Titlul II— Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale, 
Titlul III — Autoritatile Publice; 

2. H.G nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare — Capitolul I — Principii si definitii si Capitolul II — 
Dispozitii speciale 

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare — Capitolul II- Egalitatea de sanse si de tratament intre 
femei si barbati in domeniul muncii si Capitolul IV — Egalitatea de sanse intre femei si barbati in 
ceea cc priveste participarea la luarea deciziei; 



4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare — Partea 
a VI-a — Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice si Anexa nr.6 din acest 
act normativ 

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare — Titlul IX - 
Impozite si Taxe Locale; 

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare 
— Titlul I — Dispozitii generale, Titlul II — capitolul II, Titlul III — capitolele IV si VI, Titlul V — 
capitolele I, II, III, IV si VI, titlul VII — capitolele I sill; 

7. H.G. nr/1/2016 pentru aprobareallormelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal — Titlul IX - Impozite si taxe locale 

8. Hotararea de Consiliu Local nr.453/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2021 

SEF SERVICIU, 
SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE 

PERSOANE JURIDICE 
FLORENTINA FLORESCU 

f-
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ROMAN
rincipal, in consilier superior 

din cadrul Serviciului Financiar — Contabilitate, compartimentul Incasari Si Plati 

1. Constitu~ia României, republicată; 

2. Ordonan~a de urgenlă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, titlul I sill din partea VI; 

3. Ordonan~a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanc~ionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărba~i, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 227/2015 — privind Codul Fiscal (Titlul IX - Impozite si taxe locale) cu 

modificarile si completarile ulterioare ulteriaoare ; 

6. Legea nr.207/2015 - privind Codul de Procedura Fiscal, actualizata; 

7. Decret nr. 209/1976 — pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor 

socialiste; 
8. HG. nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de Aplicare a Codului Fiscal. 

SEF SERVICIU 

FINANCIAR CONTABILITATE 

Ec. DOIINA NITA 
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BIBLIOGRAFI,E 

propusă pentru examenul de promovare din gradul profesional asistent, în gradul 
profesional principal la Biroul Evident ă Auto 

1. Constitutia Romaniei, republicata; 

2. O.G nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare —Titlul I sill din Partea a VI-a Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile Si completarile 
ulterioare; 

6. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

TEMATICA 

1. Constitutia Romaniei, republicata — Titlul II — Drepturile, libertatile si indatoririle 
fundamentale, Titlul III — Autoritatile Publice; 

2. H.G nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare — Capitolul I — Principii si definitii si Capitolul II 
— Dispozitii speciale 



3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — Capitolul II- Egalitatea de sanse 
si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii si Capitolul IV — Egalitatea de 
sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei; 

4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare —Titlul I sill din Partea a VI-a Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile 
ulterioare — Titlul I — Dispozitii generale, Titlul II — capitolul II, Titlul III — capitolele IV 
si VI, Titlul V — capitolele I, II, III, IV si VI, titlul VII — capitolele I sill; 

6. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare — 
Titlul IX - Impozite si Taxe Locale; 

7. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal — Titlul IX - Impozite si taxe locale 

SE' BIROU EVIDENTA AUTO 
1 Ec. CARMEN MARCU 




