
1.  Bibliografie  funcţie  publică  de  execuţie  inspector clasa  I,  grad  profesional  principal,
Compartimentul financiar 

1.Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funţionarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al Funcţionarilor publici
3.Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, Cap. I, II și III

      4.Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
     5. O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și 
completările ulterioare
     6.Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
    7.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
    8.Legea 82/1991  privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
    9.Ordinul nr. 1792/2002 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 și completările ulterioare

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

-copia actului de identitate;

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia 
de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în 
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire). 
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică.

În vederea îndeplinirii condiţiilor  art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii vor depune şi 
următoarele declaraţii:



- declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, 

      - declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică 
sau 
      nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

Condiţiile generale de ocupare a unei funcţii publice menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază 
de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 


