
Anexa I 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE/ TEMATICA 

 
 
 

1. HCL nr. 190/26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Creșei de Copii din Moșnița Nouă, cu personalitate juridică, CIF 

45957351, precum și stabilirea elementelor initiale necesare pentru buna funcționare a 

creșei; 

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

3. O.G.nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

4. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;  

6.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu 

modificările și completările ulterioare;  

7.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile; 

8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii; 

9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri 

aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național 

de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;  

10.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea instrucțiunilor 

privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii 

principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni;  



11.  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau 

instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

TEMATICA –  va cuprinde bibliografia în integritatea ei. 
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              UAT MOȘNIȚA NOUĂ, 

FLORIN OCTAVIAN BUCUR                                                 SZABO MONIKA 

 


