
 
Se aprobă, 

                                                                                                                         P R I M A R, 
                    NISTOR DUMITRACHE 

 
 
 

TEMATICĂ 
concurs de recrutare pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice 
de execuție vacantă, de CONSILIER, clasa I, grad profesional principal, în cadrul 
compartimentului buget, contabilitate, impozite și taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Ivești 
 

1. Constituția României, republicată, 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șase și de tratament între femei și 

bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare 

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare : 

a)  PARTEA a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit 

din fonduri publice:  TITLUL I - Dispoziţii generale  și TITLUL II - Statutul 

funcţionarilor publici din cadrul; 

b)  PARTEA a VII - a Răspunderea administrativă 

5. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ; 

- TITLUL IX – impozite și taxe locale; 

7. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare - TITLUL VII Colectarea creanţelor fiscale  

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

ulterioare; CAPITOLUL III – Procesul bugetar 



9. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporabile 

și necorporabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

11. ORDINUL ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

12. ORDINUL ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;  

13. ORDINUL ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

14. ORDINUL ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru 

Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu 

modificările și completările ulterioare. 
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