
P R I M A R 
 

B I B L I O G R A F I E/TEMATICĂ 
stabilită pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de  

consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget 
 
 
 
1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767/2003, cu tematica: 
- Art. 1-6, art. 12, art. 15-16, art. 22; 
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555/2019, cu tematica:  
 - Partea VI –a-  Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 
 - Titlul I. Dispoziţii generale; 
 - Titlui II. Statutul funcţionarilor publici; 
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, nr.166/2014, cu tematica: 
- Cap. I și cap. II;  
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 326/2013 cu tematica: 
- Cap. II; 
5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr.618/2006 cu tematica: 
- Cap. I, cap. II , cap. III şi cap.V;  
6.  Legea nr. 69/2010- Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată  în Monitorul Oficial al 

României nr. 472/2020 cu tematica: 
- Cap. I, cap. II , cap. III, cap. IV, cap.V, cap. VI şi cap.VII;  
7. Legea nr. 368/2022 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României 

nr.1214/2022 – cu tematica: 
- Capitolul I – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2023. 
8. Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr.542/2001 cu tematica: 

- Art. 1, art. 4-6, art. 8-10; 
9. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454/  2008 cu 

tematica: 
- Cap. I și cap. II şi cap. IV; 
10. Ordinul 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, publicat în Monitorul Oficial al 
României, nr.37/2003 cu tematica: 

a) Angajarea cheltuielilor 
b) Lichidarea cheltuielilor 
c) Ordonanţarea cheltuielilor 
d) Plata cheltuielilor 
e) Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 
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