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- reglementări privind administrația publică;  

- reglementări privind prevederi aplicabile personalului contractual din administrația 

publică 

- reglementări privind transparența și liberul acces la informații de interes public;  

- reglementări privind finanțele publice locale; 

- reglementări privind conduita personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice; 

- reglementări privind activitatea contabilă din instituțiile publice 

- reglementări privind operațiunile de casă 
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