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I. Compartimentul Situații de Urgență Securitate și Sănătate în Muncă 
• Funcție publică de execuție  - consilier, clasa I, grad profesional superior 
1. Legea nr.481/2004, republicată, privind protecția civilă, cu modificările și completările 

ulterioare; 
2. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 
3. Ordonanța de Urgență nr.195/2005 protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 
 

II. Serviciul Poliția Locală 
 

• Funcții publice specifice de execuție: 
-  polițist local, clasa I, grad profesional superior 
-  polițist local, clasa III, grad profesional superior 

1. Legea nr. 155/2010, Poliției Locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordonanța de urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 
3. Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.74/2021 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare și funcționare a Poliției Locale 

 

III. Direcția Economică 

Compartimentul Resurse Umane – Salarizare: 

• Funcție publică de execuție - consilier, clasa I, grad profesional superior  
1. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Partea VI ,, Statutul funcționarilor public, prevederile aplicabile 
personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice ˮ , Titlul  II ( capitol I, II, V, VI, VIII, IX, X); 

2. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

3. Hotărârea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici actualizată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 



• Funcție contractuală de execuție – inspector de specialitate grad IA 
1. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
3. Hotărârea nr.905/2017 privind registrul general de evidență al salariaților, cu modificările 

și completările ulterioare. 

      Compartimentul Informatizare: 

• Funcție publică de execuție - consilier, clasa I, grad profesional superior  
1. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Partea VI ,,Statutul funcționarilor public, prevederile aplicabile 
personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice ˮ, Titlul  II ( capitol I, II, V, VI, VIII, IX, X); 

2. Legea nr.455/2001, republicată, privind semnătura electronică; 
3. Regulamentului (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

      Compartimentul Contabilitate – Serviciul Gestiune Financiară 

• Funcție publică de execuție - inspector, clasa I, grad profesional superior 
1. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările    

   ulterioare;  
2. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat, cu modificările și completările   

   ulterioare Titlul IX – Impozite și Taxe Locale; 
3. Ordonanța de urgență nr.146/2002, republicată, privind formarea și utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului . 
 
Compartimentul Impuneri Impozite și Taxe - Serviciul Fiscal Local 
• Funcție publică de execuție - inspector, clasa I, grad profesional superior 
1.  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Partea VI ,,Statutul funcționarilor public, prevederile aplicabile 
personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice ˮ, Titlul  II ( capitol I, II, V, VI, VIII, IX, X); 

2. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

    Compartimentul Colectare și Executare Creanțe Fiscale – Serviciul Fiscal 

• Funcție publică de execuție - inspector, clasa I, grad profesional superior 
1. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Partea VI ,,Statutul funcționarilor public, prevederile aplicabile 
personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice ˮ, Titlul  II ( capitol I, II, V, VI, VIII, IX, X); 

2. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 



IV. Direcția Administrație Publică Locală  
 
Biroul Juridic Contencios – Autoritate Tutelară 
 
• Funcție publică de execuție – consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 

     1. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 
        - PARTEA I -   Dispoziții generale; 
        - PARTEA III -  Administrația publică locală; 
        - PARTEA V -  Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a 
unităților administrativ-teritoriale; 
       - PARTEA VI-  Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 
       - PARTEA VII -  Răspunderea administrativă. 
    2. LEGEA nr. 554/2004 - contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
    3. LEGEA nr.  287/2009 privind Codul civil, republicată: 
       -   CARTEA III: Despre bunuri:   
TITLUL II: Proprietatea privată; 
TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;   
TITLUL VI: Proprietatea publică; 
TITLUL VII: Cartea funciară. 

- CARTEA V: Despre obligații: 
TITLUL I: Dispoziții generale;  
TITLUL II: Izvoarele obligațiilor; 
TITLUL V: Executarea obligațiilor; 
TITLUL IX: Diferite contracte speciale 
 - CARTEA VI: Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor.  
    4. LEGEA nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată: 
       - CARTEA I: Dispoziții generale,  
TITLUL I: Acțiunea civilă; 
TITLUL II: Participanții la procesul civil. Capitolul II: Părțile 
TITLUL III: Competența instanțelor judecătorești;  
TITLUL IV: Actele de procedură; 
TITLUL V: Termenele procedurale; 
      - CARTEA II: Procedura contencioasă,  
TITLUL II: Căile de atac; 
      - CARTEA V: Despre executarea silită,  
TITLUL I: Dispoziții generale, Capitolul II: Titlul executoriu; Capitolul V: Prescripția dreptului 
de a obține executarea silită; Capitolul VI: Contestația la executare; Capitolul VIII: Întoarcerea 
executării. 
       - CARTEA VI: Proceduri speciale,  
TITLUL VI: Procedura ordonanței președințiale 
TITLUL IX: Procedura ordonanței de plată;  
TITLUL XI: Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.   
         PARTEA V – Reguli specific privind proprietatea publică și privat. 
 


