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                       Bibliografie concurs ocupare funcții publice de execuție 
 

 

I. Direcţia Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire 

Venituri 

Compartiment Programare şi Urmărire Venituri 

1. un post funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional 

superior ID post 417213 

           Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și 

completările lor ulterioare: 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii; 

O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi panificaţie pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; 

O.U.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de 

fructe proaspete în şcoli; 

OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice; 

OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de contuti pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa 

şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

 

Compartiment Buget Contabilitate 

2. un post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

principal ID post 274335 

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și 

completările lor ulterioare: 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii; 

Legea  350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general; 

Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă; 

OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice; 

OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de contuti pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa 

şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

 

 

 



 

 

2 

Compartiment Informatică 
3. un post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

principal ID post 274350 

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și 

completările lor ulterioare: 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

Sisteme de operare Windows, Windows Server 2008 – (instalare, configurare, 

administrare, utilizare); 

Reţele de calculatoare - (arhitectură, configurare routere, administrare); 

Baze de date - SQL - notiuni generale 

Pachet Office – utilizare, instalare; 

Internet, Intranet, Protocoale de comunicaţie; 

Cunostinţe depanare hardware şi software: reţele, calculatoare, periferice. 

 

II Direcția Coordonare Organizare 

      Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartimentul Juridic: 

 1. un post funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional 

superior, ID post 451226; 

 

Bibliografia alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu toate modificările 

și completările lor ulterioare: 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

Constituţia României (r) – Autorităţi publice locale; 

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil-Cartea I (Titlul II) , Cartea III (TitlulIV), 

CarteaV (Titlul II) și Cartea VI; 

Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, Titlul preliminar, Cartea I și 

Cartea II; 

Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ; 

Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de inters public; 

Legea nr.393/2004 privind  Statutul alesului local; 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

coruptiei; 

ROF aparat de specialitate CJI – HCJ Ialomița  nr. 60 din 27.04.2017 

 

2. un post funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional 

principal, ID post 274311; 

 

Bibliografia alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu toate modificările 

și completările lor ulterioare: 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

Constituţia României (r) – Autorităţi publice locale; 

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil-Cartea I (Titlul II) , Cartea III (TitlulIV), 

CarteaV (Titlul II) și Cartea VI; 

Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, Titlul preliminar, Cartea I și 

Cartea II; 
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Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ; 

Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de inters public; 

Legea nr.393/2004 privind  Statutul alesului local; 

Legea nr.24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

coruptiei; 

ROF aparat de specialitate CJI – HCJ Ialomița nr. 60 din 27.04.2017 

 

3. Compartiment Parteneriate Instituționale și Colaborare cu Societatea Civilă 

a) un post funcție publică de execuție  de consilier, clasa I, grad profesional principal, ID 

post 274328; 

 

Bibliografia alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și 

completările lor ulterioare: 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

Constituţia României (r) – autorităţi publice locale; 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România; 

Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

ROF aparat de specialitate CJI – HCJ Ialomița nr. 60 din 27.04.2017. 

 

III. Direcţia Investiții și Servicii Publice 

Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartiment Investiții Publice 

1. un post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 

ID post 274371 

Bibliografia alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și 

completările lor ulterioare: 

            Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici; 

            Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici; 

            Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; 

 Hotărârea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborarea și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice 

 H.G. nr 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora;  

 Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;  

 Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

 

            Compartimentul Infrastructură Rutieră 

2. două posturi funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

superior ID post 274363 și 274364 

 

Bibliografia alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și 

completările lor ulterioare: 

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici; 

Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici; 

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; 
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Hotărârea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborarea și conținutul-cadru 

aldocumentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice 

H.G. nr 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora;  

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;  

Ordonanța nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor; 

 


