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BIBLIOGRAFIE/TEMATICA 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT  DE INSPECTOR,CLASA I ,GRAD PROFESIONAL 

SUPERIOR  DIN CADRUL SERVICIULUI CONTABILITATE FINANCIAR SALARIZARE BUGET 

ORDONANTARE CFPP  DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

1) Constituția României republicata; 

2) Titlul I si II ale partii a VI din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ cu  modificarile si completarile ulterioare ; 

3) Ordonanta Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

4) Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu  

modificarile si completarile ulterioare ; 

5) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si compl etarile 

ulterioare; 

6) Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

7) Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal;  

8)  Legea nr. 207/2015  privind  Codul  de  procedură fiscală cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9) Ordinul nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;  

10)  Ordinul nr.1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale   cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11)  Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, (r2) cu 

modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;  

12) Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;  

13)  Ordinul nr. 2.634/2015  pr ivind documentele financiar – contabile; 

14) Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare ; 

15) Ordinul nr. 494/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de 

instituţiile publice  şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice  în 

domeniul contabilităţii instituţiilor publice; 

16) OMFP nr. 517/2016  pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
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