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   România 
Județul Ilfov  

Consiliul Județean 
________________________________________________________________ 
 

Bibliografie  

consilier, clasa I,  gradul profesional superior 

 Serviciul Buget, Venituri şi Cheltuieli-Direcția  Economică. 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022. 

7. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 

publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

8. Ordinul nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

11. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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TEMATICĂ 

consilier, clasa I,  gradul profesional superior 

 Serviciul Buget, Venituri şi Cheltuieli-Direcția  Economică. 

 

 

1.Constituţia României, republicată; 

2.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- toate prevederile 

6.Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022. – toate prevederile 

7.Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 

publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legal, cu 

modificările și completările ulterioare; - toate prevederile 

8.Ordinul nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu 

modificările și completările ulterioare; - toate prevederile 

9.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; - toate prevederile 

10.H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; - toate prevederile 

11.Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare. - toate prevederile 

 

 


