
CONSILIUL JUDNTNAN BRAILA
Directia Judeleand de Evidenle a Persoanelor

Brdila, BIqI. Alexundru Ioan Cuza nr. 134
Tel: 0239 - 611645 Fat: 0239 - 626269

BIBLIOGRAFIE

necesari desfiguririi concursului de recrutare pentru ocuparea funcliei
publice de execulie, clasa I, consilier, grad profesional asistent

in cadrul compartimentului Financiar-Contabil
din Direcfia Judefeani de Eviden{i a Persoanelor Briila

) Constitulia Romdniei, republicatS;
) Ordonanta de Urgenld a Guvemului nr.57 12019 privind Codul administrativ:
r Partea I: Dispozilii generale

o Titlul III: Principiiie generale aplicabile administraliei publice
o Parlea III: Administrafia publicd 1oca16

o Titlul V: Autorit6{i1e administraliei publice locale
-Capitolul VI * Consiliul judelean
-Capitolul VII - Preqedintele qi vicepregedinlii consiliului judelean
-Capitolul VIII - Actele autoritdlilor administra;fiei publice locale

o Titlul VI: Mandatul de ales local
o Tit1u1 VII: Alte dispozilii aplicabile administraliei publice locale

e Parlea VI: Statutul funclionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administralia publicd qi evidenla personalului pidtit din fonduri
publice
o Titlul I: Dispozilii generale
o Titlul II: Statutul fimclionarilor publici

-Capitolul I - Dispozilii generale
-Capitolul II - Clasificarea funcliilor publice. Categorii de func{ionari publici
-Capitolul IV - Managementul fincliei publice qi al funclionarilor publici qi

Sistemul electronic nalional de eviden{d a ocupSrii in sectorul public
-Capitolul V - Drepturi gi indatoriri
-Capitolul VI - Cariera funclionarilor publici
-Capitolul VIII - Salcliunile disciplinare ;i rdspunderea fhnclionarilor publici
-Capitolul IX - Modificarea, suspendarea gi incetarea raporturilor de serviciu
-Capitolul X - Actele administrative privind naqterea, modificarea, suspendarea,

sanclionarea qi incetarea raporturilor de serviciu qi actele administrative de sanclionare
disciplinar'6.

)Legea contabilit5{ii nr. 821I99I, republicatd, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
) Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice, cu modificdrile qi completdriie ulterroare;
) Legea n. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdlile qi completdrile

ulterioare;
> O.M.I'-.P. nt. 191712005 pentru aprobarea Nomelor metodoiogice privind organizarea qi

conducetea contabilitalii instituliilor publice, Planui de conturi pentru instituliile publice qi
instruc{iunile de aplicare a acestuia, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

) Ordinul nr. 202112013 pentru modificarea qi completarea Normelor metodologice
privind organizarea gi conducerea contabilitdiii institutriilor publice, P1anu1 de conturi pentru
instituliile publice qi instrucliunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordimrl ministrului



finanJelor publice nr. 1..91712005, precum qi pentru modificarea qi completarea altor norme
metodologice in domeniul contabilitdlii publice;

>O.M.F.P. ru. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ang{area,
lichidarea, ordonan{area qi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum qi organizareq evidenla
qi raportarea aagajamentelor bugetare qi legale, acfriaTizat cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

) Ordonan{a Guvemului m. 11911999, privind controlul intem qi controlul financiar
preventiv, actualizata cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

>O'M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exelcitarea controlului preventiv, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

) Decretul nr. 2091197 6 perfiru aprobarea Regulamenhrlui operafiunilor de casd;
)Legea m.153/2017 privind salarizarea personalului ptdtit din fondurile publice, cu

modificdrile qi completErile ulterioare;
) Ordinul nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor

module care fac parte din procedura de func{ionare a sistemului nalional de raportare -
FOREXEBUG;

> O.M.F.P. nr. 263 4/201 5 privind documentele financiar-contabile.



CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Directia Judeleane de Evidente a Persoanelor

Brdila, BItl. Alexandru Ioan Cuza nr. 134
Tel: 0239 - 611645 Fax: 0239 - 626269

BIBLIOGRAFIE

necesare desfe$urerii concursului de recrutare pentru ocuparea funcliei
publice de execugie, clasa I, inspector, grad profesional debutant

in cadrul compartimentului Regim Evidenli
din Direc{ia Jude(eand de Eviden{i a persoanelor Briila

) Constitulia RomAniei, republicatd;
) Ordonanta de Urgen{d a Guvernu\t r.5712019 privind Codul administrativ:
o Partea I: Dispozilii generale

r Titlul III: Principiile generale aplicabile administraliei publice
r Partea III: Administralia publicd locald

e Titlul V: Autoritdlile administraliei publice locale
-Capitolul VI - Consiliul jude{ean
-Capitolul VII - Preqedintele gi vicepreqedinlii consiliului jude{ean
-Capitolul VIII - Actele autoritdlilor administraliei publice locale

o Titlul VI: Maldatul de ales local
r Titlul VII: Alte dispozilii aplicabile administraliei publice iocale

o Partea VI: Statutul funcJionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contactual din adrninistralia publicd si evidenla personalului pidtit din fonduri
publice
o Titlu1 I: Dispozilii generale
r Titlul II: Statutul funclionarilor publici

-Capitolul I * Dispozilii generale
-Capitolul II - Clasificarea funcliilor publice. Categorii de funclionari publici
-Capitolul IV - Managementul func{iei publice qi al funclionarilor publici qi

Sistemul electronic na{ional de evidenld a ocupdrii in sectorul public
-Capitolul V - Drepturi qi indatoriri
-Capitolul VI - Cariera func{ionarilor publici
-Capitoiul VIII Sancliunile disciplinale qi rdspunderea funclionarilor publici
-Capitolul IX - Modificarea, suspendarea ;i incetarea rapofiurilor de serviciu
-Capitolul X - Actele administrative privind nagterea, modificarea, suspendarea,

sanclionarea gi incetarea rapodurilor de serviciu qi actele administrative de sanc{ionare
disciplinard.

) Ordonanla Guvemului m.&412001, privind infiin{area, organizarca qi func{ionarea
serviciilor publice comunitare de eviden!6 a persoanelor, cu modi{icdrile qi completxrile
ulterioare;

) Ordonanla de Urgenld a Guvemului nr.97l2005 privind evidenla, domiciliul, reqedinla si
actele de identitate ale cetdlenilor romAni, republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

) Hotdr6r'ea Guvemului nt. 13'1512006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare unitard a dispoziliilor legale privind evidenla, domiciliul, reqedin{a qi actele de identitate
ale cetilenilor rom6ni, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

) IlotdrArea Guvemului w.83912006 privind forma qi conlinutul actelor de identitate, ale
autocolantului, privind stabilirea reqedinlei qi ale cirfii de imobil, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare:



)Legea rv.l19/1996 cu privire la actele de stare civild, republicatd, cu modificdrile qi
compietdrile ulterioare;

) Hotdr6rea Guvemului w.6412011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea
unitard a dispoziliilor in materie de stare civi16, cu modificdrile gi completdrile ulteiioare;

) Ordonanla Guvemului ttr.69/2002- privhd wrele mdsr.iri pentru operalionalizarea
sistemului informatic de emitere qi prmere tn circulalie a documentelor electronice de identitate si
rezidenld, cu moific6rile qi completflrile ulterioare;

) Hotir6rea Guvemului nr.198212004 - privind aprobarea normelor metodologice pentru
apiicarea Ordonanlei Guvemului nr.69/2002 privind regimul juridic al ca4ii electronice de
identitate, republicatd, precum qi a formei gi confinutului cdrfii electronice de identitate


