
Anexa  la Dispoziția nr.38/01.02.2023 
 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICĂ 
 

în vederea desfășurării concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante 
de Inspector I Superior încadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Gârleni, județul Bacău 
 

1. Constituția României, republicată; 
Cu  tematica :Titlul II-Drepturile și libertățile fundamentale. 

2. OUG.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Cu tematica: Cap.I-Principii și definiții și Cap.II-Dispoziții speciale. 

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Cu tematica: Cap.III-Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la 
educație, la sănătate, la cultură și la informare. Cap.IV-Egalitatea de șanse între femei 
și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Cu tematica: Titlul I-Dispoziții generale și Titlul II-Statutul funcționarilor publici. 

5. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Cu tematica: Reglementări privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

6. Ordonanța de Guvern nr.119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial*) şi 
controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare; 
Cu tematica: Cap.II- Dispoziții privind controlul financiar preventiv. 

7. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Cu tematica: Cap.III-Registrele de contabilitate. 

8. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

            Cu tematica: Cap.III Procesul bugetar. 
9. OMFP 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. 
Cu tematica: Plata cheltuielilor. 

10. OMFP 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. 
Cu tematica: Cap. III-Prevederi referitoare la elementele de bilanț 

11. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar -contabile, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Cu tematica: Anexa nr.1 de întocmire și utilizare a documentelor financiar -contabile. 
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