
 Bibliografie

Bibliografia comuna tuturor funcţiilor publice vacante:

-  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  cu  modificãrile  şi  completãrile
ulterioare ;
-  Legea  nr.188/1999  rerepublicatã  (2),  privind  Statutul  funcţionarilor  publici  cu
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduitã al funcţionarilor publici;

Bibliografia comuna va fi completată  pentru fiecare funcţie publica  după  cum urmează:

1.  Pt. Functia publica de Inspector, cls. I, grad superior  -  Compartiment Resurse Umane

- H.G. nr.  611/2008 pentru aprobarea normelor și  organizarea și  dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal –bugetare, cu
modificările și completările ulterioare; 

- Legea  nr.  53/2003  –  Codul  Muncii,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G.  nr.  286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind  stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Pt. Functia publica de Inspector, cls. I, grad asistent – Serviciul financiar contabil - 
Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare. 

-  Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii          
-  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale       
-  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
-  Ordinul  nr.  2861/2009  pentru  aprobarea Normelor  privind  organizarea  şi  efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa  Guvernului  nr.  112/2000  pentru  reglementarea  procesului  de  scoatere  din
funcţiune,  casare  şi  valorificare  a  activelor  corporale  care  alcătuiesc  domeniul  public  al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

3. Pentru funcţia publică de Inspector, cls. I,  grad principal - Compartiment contracte, concesiuni,
comercial  în cadrul Serviciului financiar - contabil.
 



-  Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii          
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

     -  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal       
     - OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
    -  Legea  Nr. 15/2003 (r2) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala

4. Poliţist local , cls. I, grad debutant - Serviciul Poliţia Locală -  Compartiment activitate
comercială.
- Legea poliţiei locale nr. 155/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea  Guvernului  nr.  1332/2010  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  de
organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
-Ordonanţa  Guvernului  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-Legea  nr.  12/1990  privind  protejarea  populaţiei  împotriva  unor  activităţi  comerciale

ilicite, republicată (2);

     


