






ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE 

 BIBLIOGRAFIE 

               Pentru concursul /examenul organizat în data de 10 septembrie  2019      ,pentru ocuparea 

următoarelor funcţii contractuale de execuţie  vacante  în cadrul Serviciului public apa+canal comuna 

Fântânele: 

a)Sef serviciu  

  -OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (art.148,152,154,155,558,559 şi 560 

 - Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu modificări şi completări; 

 -  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificări şi completări(Titlul IX –Impozite şi taxe 

locale) 

 - Legea nr.241(r2)/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 

 - Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

- Normativ cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie,instituţii publice şi agenţi 

economici din 23/12/1993 +Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

b)Contabil 

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări; 

- Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu modificări şi completări; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificări şi completări; (Titlul IX –Impozite şi taxe 

locale) 

- Ordinul nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

- Ordin 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 modificări şi completări; 

- Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, modificat; 

- Ordin nr.2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005, cu modificări şi completări; 

  -OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (art.148,152,154,155,558,559 şi 560) 



  - Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

c) Casier 

  -OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (art.148,152,154,155,558,559 şi 560) 

 - Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu modificări şi completări; 

 -  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificări şi completări(Titlul IX –Impozite şi taxe 

locale) 

 - Legea nr.241(r2)/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice 

d)Muncitor calificat 

  - OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (art.148,152,154,155,558,559 şi 560) 

  - Legea nr.319/2006  a securităţii şi sănătăţii în muncă (cap.IX art.22 şi 23) 

  - Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii(cap. II,art.37,38,39) 

- Normativ cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie,instituţii publice şi agenţi 

economici din 23/12/1993  - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 


