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Constituția României;
Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată,;
Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcționarului public republicată2;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;
Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea coruptiei;
Hotararea nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor de disciplină;
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare;
Legea nr. 287/2009 Codul Civil - Republicat si Actalizat 2015
Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
Ordonanta nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritatile administratiei publice si institutiile publice ;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
Legea nr. 18/1992 fondului funciar–, republicată și actualizată;
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, actualizată;
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente, actualizată;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată și actualizată;
Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,
actualizată;
Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
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Ordin nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizată;
Ordin nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi
pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizată;
Ordonanta nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată;
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor - republicată;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie
inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

