
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA SÂNDOMINIC  

P R I M Ă R I A  
 

Sândominic Cod 537275 str. Principală nr.507 
Tel: 0266-336005, Fax: 0266-336578  e-mail: office@domokos.ro 

 

Nr. 6910/2022 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru organizarea concursului/examenului de promovare în grad 

profesional a funcționarilor publici 

 

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior- 1 post 

 

• Constituția României;  

• Partea a III-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

• Ordonanta 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare – REPUBLICARE; 

• Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi – Republicare; 

• Hotararea 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

• Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor); 

• Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – 

Republicată. 

 

Consilier, clasa I, grad profesional principal- 1 post 

• Constituția României;  
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• Partea a III-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

• Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea 82/1991 a contabilităţii – Republicare; 

• Ordinul 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 – REPUBLICARE; 

• O.M.F.P. 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 şi completările ulterioare; 

• O.M.F.P. nr. 1026/2017 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 

517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac 

parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare 

Forexebug. 

 

Inspector, clasa I, grad profesional principal- 1 post 

 

• Constituția României;  

• Partea a III-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

• Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotararea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
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• Hotararea 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 

• Ordonanta 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare – REPUBLICARE; 

• Titlurile I, II din Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 

2003) – REPUBLICARE. 

 

 

 

 

       PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL, 

        Karda Róbert        Both Kinga-Zsuzsánna 


