
BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de Consilier (S), 
la Compartimentul Financiar Operativ din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe 

 

 

1) Constituția României, republicată 
2) O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  
5) Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
6) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
7) O.M.F.P. nr. 1792/2002 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; 

8) O.M.F.P nr. 1917/2005 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; 

 

 

TEMATICA 

• Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(Cap.I: Dispoziţii generale, Cap.II: Organizarea şi conducerea contabilităţii, 
Cap.III: Registrele de contabilitate, Cap. IV: Situaţii financiare); 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare (Cap.I: Dispoziţii generale, Cap.II: Principii, reguli şi responsabilităţi, Cap 
III: Procesul bugetar, Cap IV: Împrumuturi, Cap V: Finanţarea instituţiilor publice, Cap 
VII: Dispoziţii instituţionale, Cap VIII: Sancţiuni, Cap IX: Dispoziţii finale); 

     ANEXA Nr. 1: LISTA impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale 
     ANEXA Nr. 2: LISTA cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale 

• O.M.F.P. nr. 1792/2002 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 (Angajarea cheltuielilor, Lichidarea cheltuielilor, Ordonanţarea cheltuielilor, 
Plata cheltuielilor, Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale); 

• O.M.F.P nr. 1917/2005 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, - în 
întregime; 

• Reglementări în domeniul funcției publice - Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

• Reglementări specifice aplicabile administrației publice locale în conformitate cu Partea I;  
Partea III- Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV, Titlul V- Cap.I, Cap.II, Cap.III-art.129-
130, Cap.IV-Secțiunea a 2-a, Cap.VIII-art.195-196, Titlul VII-Cap.I-art.243, Cap.II din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 
muncii 

• Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare 

 


