
   R O M Â N I A 

     
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL VRANCEA  

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Focşani,  B-dul Dimitrie Cantemir nr.1,  tel: 0237/234000, fax: 0237/615919, 

e-mail: prefectura@prefecturavrancea.ro, 
website: www.prefecturavrancea.ro, www.vn.prefectura.mai.gov.ro  

Date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.679/2016 

 

Nr. 1790 

Data: 12.02.2019 

                                                                          APROB 

                                                                          PREFECT 
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B I B L I O G R A F I E 

Concurs /examen pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de 

consilier, gradul profesional asistent, Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul 

Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea.  

 

1. Constituția României, republicată; 

 

2. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

 

4. Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii nr. 

340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

6. Ordinul 2021/2013 entru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 

 

7. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

8. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în 2008, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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10. Decret nr. 209/1976 privind aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă; 

 

11.  Ordin nr. 1792/2002 al Ministrului Finanţelor Publice, 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; 

 

12. Ordin nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 - Partea I Capitolele I - VI din Ordinul nr. 

1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier comp. financiar-contabilitate 

Ungureanu Camelia 
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