R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Se aprobă,
PREŞEDINTE
Dumitru BUZATU

BIBLIOGRAFIE
concurs/examen promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcției publice de
execuție consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul managementul resurselor umane, relații
mass-media, informare cetățeni – ID 179613
1. Constituția României, republicata
2. Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, actualizată;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
5. HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.
6. Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
si completările ulterioare;
7. Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
8. 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 si completările ulterioare;
9. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările si
completările ulterioare.

Șef serviciu,
Maria ANTON
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BIBLIOGRAFIE
concurs/examen promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcției publice de
execuție consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment buget-finanțe – ID 179574
1. Constituția României, republicata
2. Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, actualizată;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
6. Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în
perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar
2017-2018
7. Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 19/2018 privind aprobarea documentației
standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi
produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României
8. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Aurel ANTON
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BIBLIOGRAFIE
concurs/examen promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcției publice de
execuție consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul contabilitate – ID 179558
1. Constituția României, republicata
2. Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, actualizată;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea contabilității nr. 82/1999, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
7. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea
angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
8. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de
aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
9. OMFP nr. 7861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Aurel ANTON
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BIBLIOGRAFIE
concurs/examen promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcției publice de
execuție consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul dezvoltare locala, management proiecte
si informare europeana – ID 179596
1. Constituția României, republicata
2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, actualizată;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, actualizată;
6. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, actualizată;
7. LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;
8. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea,
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizată;
9. HOTĂRÂRE nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă, actualizată;
10. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
11. ORDIN nr. 2.861 din

9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela CHIRCU
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BIBLIOGRAFIE
concurs/examen promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcției publice de
execuție consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul juridic-contencios si
coordonarea consiliilor locale
1. Constituția României, republicata
2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, actualizată;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Codul de procedura civila – Legea nr.134/2010, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare-Cartea I.Dispozitii Generale.Cartea a II a.Procedura Contencioasa-Titlul I. Procedura in
fata primei instante si Titlul II.Caile de atac.Cartea a V a.Despre executarea silita.
6. Codul civil – Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Cartea a
III a.Despre Bunuri-Titlul I,Titlul II,Titlul III,Titlul VI,Titlul VIII.Cartea a V a. Despre Obligatii.
Cartea a VI a. Despre Prescriptia Extinctiva, Decadere si Calculul Termenelor
7. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Adriana Manuela HUEDES
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BIBLIOGRAFIE
concurs/examen promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcției publice de
execuție consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul administrarea domeniului public si privat
al județului, lucrări publice, investiții – ID 179581
1.
2.
3.
4.

Constituția României, republicata
Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, actualizată;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes
local, cu modificările și completările ulterioare;
8. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
9. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor
aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
11. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana VIERU

