
 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de 

Consilier (S), gradul profesional principal, la Compartimentul Control Financiar 

Preventiv din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

 
 

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare (CAP. I Dispoziţii generale; CAP. II Clasificarea funcţiilor 

publice, Categorii de funcţionari publici; CAP. V Drepturi şi îndatoriri; CAP. VIII 

Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici);  

2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  

3. Constituția României, republicată; 

4. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. O.M.F.P. nr. 1917/20016 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; 

7. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

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

evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

8. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

9. O.M.F.P. nr. 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, cu 

modificările și completările ulterioare;  

10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

11. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului –cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

12. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

13. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

14. Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

15. Normelor metodologice de aplicare aferente Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

16. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

17. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare (Cap.II. Conflictul de 

interese, Cap. III. Incompatibilităţi). 

 


