
JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA COMUNEI AGAPIA 

 

BIBLIOGRAFIE 
inspector, clasa I, grad profesional principal 

 din cadrul Serviciului financiar, contabilitate, impozite şi taxe locale şi 

gospodărire comunală  

 

1.  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2.  Legea nr. 188/1999 privind statul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

3.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici 

4.   Constituţia României, republicată 

5.   Legea nr.273/2006 (*actualizată*)privind  finanţele publice locale 

6.   Legea nr.500/ 2002 privind finanțele publice, actualizată 

7.    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

cu modificările şi completările ulterioare 

8.  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

9.  Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor legale şi 

bugetare;  

11. Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii institutiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

12. Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii;  

13. Ordinul  MFP nr.1802/2014  pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate 

14. Ordinul  MFP nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind 

formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 201/2003, actualizat 

15. Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului 

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de 

control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare  
 

      A se vedea variantele actualizate ale textelor de lege din Bibliografie! 
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Viceprimar 
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