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BIBLIOGRAFIE  

 

pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de executie vacant de șef serviciu  

la Serviciul financiar-contabil, resurse umane și investiții din cadrul Centrului de 

Cultură și Artă Târgu Mureș  

 

 

1. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă, cu modificările 

și completările ulterioare; 

2. Ordonanța nr. 119/31.08.1999 republicată privind controlul financiar preventiv; 

3. Ordinului M.F. nr. 9213/2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu; 

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

5. Titlul I şi III al părţii a VI - a OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare;  

7. Legea contabilității nr. 82/1991  cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

9. Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

10. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii; 

11. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice; 

12. Ordin ALOP 1792/2002 actualizat – norme metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența li 

raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

13. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 

conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 

necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997, cu modificările și 

completările ulterioare; 

15. O.M.F.P. nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, 

cu modificările și completările ulterioare;  

16. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritățiilor și instituțiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 
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TEMATICA 

pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de Șef serviciu  la Serviciul 

financiar-contabil, resurse umane și investiții din cadrul Centrului de Cultură și Artă 

Târgu Mureș  

 

 

- 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 controlul financiar preventiv; 

- reglementări privind conduita personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice; 

- reglementări privind activitatea contabilă din instituțiile publice; 

- reglementări privind operațiunile de casă; 

- reglementări privind organizarea și funcționarea Centrului de Cultură și Artă Târgu 

Mureș. 
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