
 

 
 

Bibliografie și tematică  

 
 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – în baza Art.618 alin.(3) din 
Codul Admimistrativ, de Referent, clasa III, grad debutant, Compartimentul 
Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Cociuba Mare,Județul Bihor, 

 
1. Constituția României, republicată 

cu tematica - Drepturile libertățile și îndatoririle fundamentale; 

                       Administrațiua Publică locală; 

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

tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

cu tematica- Discriminarea și hărțuirea morală la locul de muncă; 

         Consiliul Național pentru combaterea 

                     Discriminării; Sancționarea formelor de discriminare; 

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

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

cu tematica  -Egalitatea de sanse și tratament între femei și bărbați în domeniul 

muncii; 

                      Egalitatea de sanse și tratament între femei și bărbați în ceea ce privește 

participarea la luarea deciziei; 

                       Soluționarea sesizărilor șireclamațiilor privind discriminarea pe 

criteriul sex. 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

cu tematica   Drepturile și obligațiile funcționarului public din administrația publică;                                               

                    Actele autorităților administrației publice locale ; 

                    Statutul funcționarilor publici; 

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

cu tematica Organizarea și conducerea contabilității; 

                    Registrele de contabilitate;  

                    Situații financiare: 

6. Legea 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare 

cu tematica - Principii, reguli şi responsabilităţi; 

                      Procesul bugetar ;  

                      Finanţarea instituţiilor publice; 

7. Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

cu tematica -  Impozite şi taxe locale; 



                       Impozitul pe construcţii; 

8. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare 

cu tematica  - Dispoziţii generale; 

                      Înregistrarea fiscală;  

                      Stabilirea creanţelor fiscale; 

9. Ordonanța de Urgență nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și 

implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și 

factura electronică în România; 

cu tematica  - Administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional 

privind factura electronică RO e  

                      - Factura şi factura electronică în România; 

10. Ordinul 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, cu modificările și completările ulterioare. 

cu tematica   Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv; Cod Specific de norme profesionale pentru persoanele care 

exercită activitatea de control financiar preventiv 

propriu ; 

 

 

Persoana  de contact: FLORICA, POP, SECRETAR INTERIMAR, 0745507566, 
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