CONSTANTA

TEMATICA
pentru ocuparea postului vacant de referent treapta IA pe duratã nedeterminatã
în cadrul Serviciului Economic


Legea cadastrului şi publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile
şi completãrile ulterioare;
Titlul I - Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare



Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi
publicitate
imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora ;
Anexa 2 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi
publicitate imobiliarã



HOTĂRÂRE nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere farã
platã şi de valorificare a bunurilor aparţinind instituţiilor publice
ANEXA 1 Condiţiile şi procedurile de transmitere, fãrã platã, de la o instituţie
publicã la altã instituţie publica a unor bunuri aflate in stare de functionare



LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor
CAP. I Dispoziţii generale



LEGE Nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în
active corporale şi necorporale
Capitolul 5 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe



LEGE Nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în
instituţiile publice



Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu
modificãrile şi completãrile ulterioare
Capitolul 2 Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public



LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică
CAPITOLUL I Dispoziţii generale



LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Capitolul V –Drepturi şi îndatoriri SECŢIUNEA 2: Îndatoririle funcţionarilor publici
Legea 319 din 2006 privind securitatea şi sãnãtatea in munca
CAPITOLUL IV Obligaţiile lucrãtorilor
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CONSTANTA


LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduitã a personalului
contractual din autoritaţile şi instituţiile publice
CAP. I Domeniul de aplicare şi principii generale



Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile administratorului, conducătorului
utilizatorului şi salariatului

instituţiei,



Legea contabilității nr. 82/1991
CAPITOLUL III Registrele de contabilitate



LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilã
SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile conducãtorilor instituţiilor publice, operatorilor
economici, proiectanţilor, constructorilor, beneficiarilor şi salariaţilor (ART.28ART.31)



Ordonanţa de urgenţã nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Secţiunea a 5-a Obligaţii in accident



ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiarcontabile Emitent: Ministerul Finanţelor Publice
ANEXA 1 NORME GENERALE de întocmire şi utilizare a documentelor financiarcontabile pct.B. Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase
sau distruse



ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
şi capitalurilor proprii Emitent: Ministerul Finanţelor Publice
ANEXA 1 NORME privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pct.8 Principalele mãsuri
organizatorice care trebuie luate de cãtre comisia de inventariere.
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