
 

 

 

KÖNYVÉSZET 
az Ökológiai, Tájrendezési és a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős  

Közszolgálat szerződéses állásainak betöltésére  

 
 

Pénzügyi –könyvviteli, Humánerőforrás és Közigazgatási Osztály/közgazdasági tanulmányok – 

osztályvezető  

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

2. Az 1999. december 24-i, 82. számú Könyvviteli törvény, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

3. Az  53/2003-as számú törvény a Munka Törvénykönyvére vonatkozóan, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

4. A 273/2006-os Közpénzügyi Törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

5. Az újraközölt, 227/2015-ös számú, az adóügyi törvénykönyvre vonatkozó törvény,  az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

6. A 98/2016-as számú, a közbeszerzésekre vonatkozó törvény;  

7. A 101/2016. Számú,  a közbeszerzési szerződésekre, ágazati szerződésekre, építési 

koncessziós és szolgáltatási koncessziós szerződések odaítélésére, továbbá a Panaszok 

Megoldására létrehozott Országos Tanács szervezésével és működésével kapcsolatos 

jogorvoslatokat illetően;  

8. A 135/2007-ös számú, a dokumentumoknak elektronikus formában való archívására 

vonatkozó törvény ; 

9. Az 544/2001-es számú, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 

törvény,  az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

10. A 2002. december 24-i, 1792-es számú Rendelet a közintézmények kiadásainak 

kötelezettségvállalására, felszámolására, engedélyezésére és kifizetésére, valamint a 

költségvetési és jogi kötelezettségvállalások szervezésére, nyilvántartására és jelentésére 

vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel  

11. az 1.917/2005. sz. Rendelet , a közintézmények könyvviteli  megszervezésére és irányítására 

vonatkozó általános szabályok, a közintézmények elszámolási táblázata és végrehajtási 

utasításainak jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

12. a 600/2018. sz. rendelet a közintézmények belső irányítási ellenőrzéséről szóló kódex 

jóváhagyásáról; 

13. a 923/2014. Számú, O.M.F.P. a megelőző pénzügyi ellenőrzés gyakorlására vonatkozó 

általános módszertani normák és a saját pénzügyi ellenőrzési tevékenységüket végző 

személyekre vonatkozó különös szakmai szabályzat jóváhagyására, az ezt követő 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

14. Az újraközölt 119/1999-es, a belső ellenőrzésre és a megelőző pénzügyi ellenőrzésre 

vonatkozó KR, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

15. Az 57/2019-es számú, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó SKR,  az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

Köztisztasági és Hóeltakarítási Osztály/közgazdasági tanulmányok/mérnöki tanulmányok- 

osztályvezető 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

2. Az 57/2019-es számú, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó SKR,  az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 
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3.    A 319/2006-os,  a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

4.  A 135/2007-ös számú, a dokumentumoknak elektronikus formában való archívására vonatkozó 

törvény;   

5. Az újraközölt, 2006. április 25-i, 101-es számú, a köztisztasági szolgálatokra vonatkozó törvény;  

6. Az 544/2001-es számú, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 

törvény,  az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

7. A 319/2006-es számú, a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó törvény, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

8. A környezetvédelemre vonatkozó, 2005. dec. 22-i, 195-ös számú SKR, amelyet a 2006. Június 29-

i, 265-ös számú törvény által hagytak jóvá és módosítottak, aktualizálva   

10. A közegészségügyi miniszter 2021. szeptember 30-i, 302. számú rendelete  a jó gazdálkodás, a 

tisztaság megőrzése, a higiéniai szabályok betartása és Marosvásárhely megyei jogú város szépítése 

érdekében hozott intézkedések naprakésszé tételéről  

 

Parkok és Zöldövezetek gondozásának Osztálya - Zöldövezet-kezelő I-es alakulat - 

szakfelügyelő 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

2. Az 1999. december 24-i, 82. számú Könyvviteli törvény, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

3.   A 98/2016-as számú, a közbeszerzésekre vonatkozó törvény; 

4. Az 544/2001-es számú, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 

törvény,  az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

5. Az 57/2019-es számú, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó SKR,  az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

6. Az újraközölt 24/2007. számú törvény  a települések beépített területén található zöldterületek 

szabályozásáról és kezeléséről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

7. A 2021. okt. 28-i, 361-es számú HTH Marosvásárhely Megyei Jogú Város zöldterületei 

fejlesztésének és fenntartásának megszervezésére és fenntartására irányuló egységes 

intézkedések biztosításásáról. 

 

 

 

Daniel Lajos 

Igazgató 
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