
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de auditor clasa I grad profesional 

superior la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

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

şi completările ulterioare;  

6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărâre nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de 

audit public intern, cu modificările și completările ulterioare; 

11. O.M..F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 

intern, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

13. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

14. Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Ordinul nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

17. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

18. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

20. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 



21. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

      p. Director Executiv  

  



TEMATICA 

pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de auditor clasa I grad profesional 

superior la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II, 

III, IV și capitolul V secțiunea a II – a 

2. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I, Capitolul 

II, Capitolul III, Capitolul IV  

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I, Capitolul II, Capitolul 

III, Capitolul IV; Capitolul V, Capitolul VI, Capitolul VII, Capitolul VIII 

4. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; Titlu I, Titlu II – capitolul I, Capitolul V – secțiunea I și secțiunea 

II  

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

şi completările ulterioare; Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV 

6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Capitolul I, Capitolul II sectiunea 1, sectiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, secțiunea a 4-a 

Capitolul III sectiunea 1, sectiunea a 2-a , Capitolul IV sectiunea 1, sectiunea a 2-a, 

Capitolul VII 

7. Hotărâre nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de 

audit public intern, cu modificările și completările ulterioare; 

11. O.M..F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 

intern, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Capitolul I, Capitolul III, Capitolul VI 

13. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și comletările uletrioare,Capitolul I 

14. Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Ordinul nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 



16. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

17. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

18. Legea nr.500/2002  privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Capitolul I secțiunea a 2-a art. 16, art. 19, art. 20-22, Capitolul III, secțiunea 1, secțiunea 

a 2-a art. 34, secțiunea a 4-a , Capitolul IV 

19. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și comletările 

uletrioare; Capitolul I 

20. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

Capitolul I, Capitolul III 

21. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

      p. Director Executiv  

 


