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BIBLIOGRAFIE
Pentru examenul de promavare CONSILIER- BIROULECONOMIC

1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
completările ulterioare;

republicată,

cu modificările şi

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate
imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016 cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
nr. 1612019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile ,ale subordonate;
5. Legea contabilitatii nr .82/1991, republicata,cu modificari si completari ulterioare.
6. O.M.F.P
nr.179212002
pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind
angajarea,lichidarea,ordonantarea
si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si
organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi
completările ulterioare.
7. O.M.F.P nr.
1.917
din
12 decembrie
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.
8. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr.22712015 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare.

Mihaela VARZARUPLAIU
Sef birou econo~
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TEMATiCĂ
Pentru examenul de promavare CONSILIER- BIROUL ECONOMIC

1. Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare.(L711996)
2. Organizarea activităţii de cadastru (L711996)
3. Dispoziţii generale În aplicarea Codului fiscal (L 227/2015)
4. Venituri din salarii si asimilate salariilor conform Codului fiscal (L 227/2015)
5. Dispoziţii generale În aplicarea Legii 500/2002
6.

Principii
şi reguli
bugetar(L500/2002)

7.

Procesul bugetar(L500/2002)

8. Finanţele instituţiilor

bugetare.

Competente

şi

responsabilităţi

În

procesul

publice(L500/2002)

9. Dispoziţii generale privind contabilitatea instituţiilor publice (OMFP 1917/2005)
10.Aprobarea, depunerea si component situaţiilor financiare (OMFP 1917/2005)
11. Prevederi referitoare la elementele de bilanţ (OMFP 1917/2005)
12. Prevederi referitoare

la elementele

din contul de rezultat

patrimonial

(OMFP

191712005 )

13. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
14. Contractul individual de muncă (L 53/2003)

(OMFP 1792/2002)

15. Timpul de muncă şi timpul de odihnă (L 53/2003)
16. Salarizarea (L 53/2003)
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