
BIBLIOGRAFIE CONCURS  

 

 șef serviciu: 

1. Constituția României, republicată; 

2. O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, art.549-596; 

3. Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Legea nr.249/2015, privindmodalitatea de gestionare a ambalajelorşi a deşeurilor 

de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr.101/2006, serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

 contabil: 

1. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

4. Titlul IX – impozite și taxe locale, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor 

creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, 

bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile 

publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

6. Ordinul nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

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

și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.  

7. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor, republicată, modificările şi completările ulterioare;  

8. Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

9. Ordinul MFP nr.2332/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice referitoare la 

exercitarea controlului Financiar Preventiv, modificările şi completările ulterioare;  

 

 Postul contractualde execuție vacant, casier - Serviciul Salubrizare: 

1. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



2. Legea nr.22/1969 modificată de Legea nr.54/1994 privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice;  

3. Regulamentul operaţiunilor de casă aprobat prin Decretul nr.209/1976, aprobat prin Legea 

nr. 32/1976; 

4. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice (republicată); 

 

 

 

Relaţiisuplimentare se obţin laPrimăriacomuneiIvești, stradaGen.E.Grigorescunr. 451, 
judeţulGalați, telefon 0236 834702, e-mail ivesti@gl.e-adm.ro . 
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