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BIBLIOGRAFIE 
ȘEF SERVICIU, clasa I. Gradul II 

Direcția Finanțelor Publice Locale 
Serviciul Contabilitate Publică 

 
 
 

1. Constiuția României; 
2. O.U.G  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
3.  O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 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 bărbaţi, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;   
5.LEGE   Nr. 82/1991  Legea contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare 
6.ORDIN 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 și completările ulterioare; 
7. ORDIN 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 și completările ulterioare; 
8. ORDIN   Nr. 1954 / 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
9. ORDIN  Nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 
ulterioare; 
10. ORDIN   Nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
11.  ORDIN   Nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
12.  HOTĂRÂRE   Nr. 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
13.  HOTĂRÂRE   Nr. 72 / 2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 
pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 
15. ORDIN  Nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 
procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și 
completările ulterioare; 
16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare; 
17.  ORDIN   Nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare; 
18. LEGE   Nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
19. LEGE  Nr. 227/2015 - privind Codul fiscal; 
20. HOTĂRÂRE  Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal-TITLUL IX- Impozite și taxe locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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21.  LEGE   Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 
22. LEGE   Nr. 352 /2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
23. DECRET   Nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor 
socialiste, cu modificările și completările ulterioare; 
24. LEGE   Nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
25. ORDONANŢĂ   Nr. 119 / 1999  privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, cu modificările și completările ulterioare; 
26. ORDIN  Nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministerului finanțelor publice   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; 
27. ORDIN  Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 
 

SE VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN 

BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE 

ACESTORA. 

 

 

         
            


