
BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale din cadrul  

ADMINISTRATIEI GRADINII ZOOLOGICE TARGU MUREȘ ȘI A 

PLATOULUI CORNEȘTI 

 
 

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABIL RESURSE UMANE ȘI LOGISTICĂ – șef serviciu  

1.  Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

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

6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Ordinul ministrului 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;  

8. Ordinul ministrului finanțelor publice 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; 

9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;  

10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;  

11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii; 

12.  Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare 

13.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABIL RESURSE UMANE ȘI LOGISTICĂ – inspector de 

specialitate 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

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

6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Legea nr.53/2003 – republicată, privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;   

8. Hotărârea Guvernului nr.  905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu 

modificările și completările ulterioare;  
9.  Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 



 
 

 

 

COMPARTIMENTUL INVESTIȚII ACHIZITII PUBLICE – consilier/inspector de 

specialitate achizitii publice  

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3.  Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4.  O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare;  

7. HGR nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor 

9. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

10. H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
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