
 

 

       
      

Sat Tamaşi,  Str. Principală,  nr. 148B CP: 607615, Telefon/Fax: 0234-225.025, 

e – mail: contactprimarie@comunatamasi.ro 

Nr. 11871  din 22.12.2022 

 

 

 

ANUNȚ  

Privind  organizarea concursului de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 

Superior în cadrul  Compartimentului Financiar-contabil, Impozite si taxe, Eliberare 

autorizatii transport si resurse umane.  

 

         In conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) coroborate cu prevederile art.618 din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si 

completarile ulterioare , Comuna Tamasi , judetul Bacau  organizaza concurs de recrutare in 

vederea ocuparii unei functii publice vacante astfel: 

      

      1.   Functia publica de executie de Consilier , clasa I , grad profesional Asistent la 

Compartimentul  Financiar-contabil, Impozite si taxe, Eliberare autorizatii transport si 

resurse umane ID 213053 

 

     2.    Raportul de serviciu este cu norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 

ore/zi , 40 ore/saptamana. 

 

     3. Conditiile de ocupare a unei functii publice  

          Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

-cele prevazute de art. 465 , alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in 

specialitatea stiinte economice; 

-vechimea in specialitatea studiilor – minim 7 ani. 

 

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții (generale) si condiții specifice: 

 

Condiții generale 
a) sa aibă cetățenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaste  limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta  de minimum 18 ani impliniti; 

d) sa aibă capacitate deplină de exercițiu; 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA TAMASI 



 

 

e) este apt din punct de vedere  medical  si psihologic sa exercite o functie publica . Atestarea 

starii de sanatate se face pe baza de examen  medical de specialitate , de catre medicul de familie 

, respectiv pe baza de evaluare psihologica prin intrmediul unitatilor specializate acreditate in 

conditiile legii; 

f)  indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea 

functiei publice; 

g) indeplineste conditiile specifice , conform fisei postului , pentru ocuparea functiei publice; 

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului sau 

contra autoritatii , infractiuni de coruptie sau de serviciu , infractiuni care impiedica infaptuirea 

justitiei , infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila 

cu exercitarea functiei publice , cu exceptia situatiei in care a intervenit  reabilitarea , amnistia 

post- condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori 

activitatea in executarea careia a savarsit fapta , prin hotarare judecatoreasca definitiva , in 

conditiile legii; 

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractual individual de munca  

pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia , in conditiile prevazute de legislatia 

specifica. 

 

 

 

Condițiile specifice: 
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in 

specialitatea stiinte economice; 

• vechimea in specialitatea studiilor – minim 7 ani; 

• cunoștințe operare calculator(Microsoft Office, Internet Explorer); 

• aptitudini și abilități necesare: capacitate de evaluare, analiză și sinteză, spirit de 

observație, simț organizatoric, prestanță, tact și discernământ de a lucra sub presiunea 

timpului, de comunicare, lucru în echipă, bun negociator, spontaneitate, operativitate 

in luarea deciziilor, manageriale(organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, 

coordonare și control). 

 

 

 4. ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 

 Consilier , clasa I, grad profesional Superior 

 

   1. Asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor 

financiar-contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.  

2. Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale a controlului 

financiar preventiv pe toate documentele conform OG 119/1999 privind controlul intern și 

controlul financiar preventiv și a dispoziției Primarului.  

3. Organizează ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an, inventarierea bunurilor 

materiale şi valorilor băneşti ce aparţin comunei.  

4. Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate.  

5. Urmăreşte întocmirea lunară a balanţei de verificare şi darea de seamă lunară, trimestrială şi 

anuală 



 

 

 6. Întocmește rapoartele către Consiliul local pe linie de specialitate.  

 7. Înregistrează facturile in ordinea intrarii in contabilitate si opereaza in calculator pe fiecare 

furnizor si factura in parte.  

8. Ţine evidenţa contabilă a furnizorilor , face corespondenţa cu furnizorii  

9. Ţine evidenţa contabilă a materialelor cantitativ şi valoric. La primirea actelor primare verifică 

respectarea formularisticii, completarea datelor cerute de formular, corectitudinea lor şi existenţa 

semnăturilor legale.  

10. Înregistrează intrările de materiale din sponsorizare,transferul material/obiecte de inventar 

înregistrează intrările în custodie . 

 11. Ţine evidenţa contabilă a obiectelor de inventar, verifică şi contabilizează documentele 

primare. 

12. Întocmeşte Nota de intrare recepţie, dacă achiziţia se referă la un material sau obiect de 

inventar, pe care o listează și o atașează la documentele de plată. Crează și introduce materialul 

/ob.inventar în catalog, îi alocă un număr intern al programului informatic.  

13. Tine evidenţa mijloacelor fixe în contabilitate şi înregistrează zilnic documentele primare 

privind mijloacele fixe intrate, din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei, 

urmărind ca acestea să fie însoţite de acte justificative întocmind la sfîrşitul lunii notele 

contabile.  

14. Introduce toate elementele necesare înregistrării în evidenţa de gestiune, contabilă şi 

financiară a activelor fixe din gestiunile ce aparţin  instituţiei publice: stabileste contul 

contabil,domeniul de activitate public sau privat ,poziţia bugetară,codul de clasificare conform 

catalogului din HG 2139/2004 ,alege gestiunea –locul de folosinţă.  

15. Înregistrează în contabilitate mijloacele fixe închiriate, în gestiunile ce aparţin  instituţiei 

,luate în leasing în contul extabilanţier.  

16. Înregistrează în contabilitate mijloacele fixe primite în folosinţă ,în gestiunile ce aparţin  

instituţiei pe baza documentelor întocmite în acest scop , în contul extabilanţier . 

17. Efectuează intrarea mijloacelor fixe care nu sunt legate de o achitiţie directă-factură ,ieşirea 

bunurilor prin casare,predare cu titlu gratuit, donaţii a bunurilor aflate în gestiunile ce aparţin 

sediilor administrative ale instituţiei .  

18. Efectuează înregistrări contabile pe care nu le generează automat programul informatic . 

19. Calculează amortizarea, pe care o verifică cu conturile aferente din Balanţă.  

20. Închide luna şi deschide luna următoare în cazul gestiunilor.  

21. Se ocupa de pregatirea pentru plata a facturilor. Întocmeste ordinele de plata în programul 

informatic pus la dispoziţie de Trezoreria Bacău pentru operatiuni de Trezorerie, semnează 

ordinele de plată conform Dispoziţiei primarului.În prealabil verifică, existenta propunerii de 

angajare a unei cheltuieli ,a angajamentului bugetar şi legal şi a documentelor justificative ( 

referatul de necesitate, comanda sau contractul de furnizări de servicii, materiale, ob. de inventar 

si mijloace fixe, nota de intrare recepţie), obtine vizele de legalitate , realitate, regularitate pe 

facturi,urmăreşte ca facturile să fie completate cu datele privind nr.de contract,poziţia 

bugetară,poziţia din lista de investiţii de la care se efectuează plata, urmăreşte ca , situaţiile de 

lucrări, propunerea de angajare a unei cheltuieli , angajamentul bugetar şi legal să fie semnate de 

persoanele autorizate . 

 22. Întocmeste ordinele de plata în programul informatic pus la dispoziţie de Trezoreria Bacău 

pentru operatiuni de Trezorerie privind súmele de restituit, pe baza documentelor de la 

compartimentul impozite si taxe . 

 23. Ţine evidenţa garanţiilor de bună execuţie pe fiecare obiectiv de investiţii în parte şi pe 

fiecare furnizor , semnează din partea Compartimentului contabilitate , pe cererea de restituire a 

garanţiei către furnizor, întocmeşte nota contabilă .  



 

 

24. Verifică înainte de efectuarea ultimei plăţi existenţa constituirii integrale a garanţiei de bună 

execuţie corelată cu plăţile efectuate pentru fiecare contract.  

25. Întocmeşte prognoza efectuării cheltuielilor, decadal, la termenele stabilite către Trezorerie . 

26. Întocmeşte centralizatorul de salarii în forma solicitată de către Trezoreria Bacău pe baza 

recapitulaţiei , întocmeşte ordinele de plată cu reţinerile din salarii pentru terţi şi sumele cuvenite 

bugetului statului.Se confruntă cu datele din evidenţa contabilă.  

27. Urmăreşte ca statele de plată şi documentele care stau la baza întocmirii acestora să poarte 

semnăturile legale ,viza de control financiar preventiv, întocmeşte declaraţia 112 şi urmăreşte 

depunerea acesteia în termenul legal la ANAF, prin sistemul electronic. 

 28. Verifică lunar soldul conturilor din balanţa de verificare şi concordanţa dintre conturile 

sintetice şi cele analitice. 

 29. Răspunde de componenţa soldului conturilor.  

30. Intocmeste CEC-ul in numerar. 

31. În programul informatic înregistrează operaţiunile conform extraselor bancare. 

32. Conduce registrul operaţiunilor supuse vizei CFPP încondiţiile OG 119/1999 modificată şi 

OMF 923/2014, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu. Aplică viza de 

control financiar preventiv propriu pe toate documéntele conform OMF 923/2014. 

 33. Asigură circulaţia documentelor în cadrul Compartimentului Financiar contabil şi în relaţie 

cu celelalte Compartimente din Primărie .  

34 Ţine evidenţa operaţiunilor de casă cheltuieli în lei cf. Decretului nr.209/1976 privind 

regulamentul operaţiunilor de casă.În programul informatic înregistrează: - încasarea garanţiilor 

de licitaţie. - încasarea garanţiei de licitaţie. - încasarea şi depunerea în bancă a caietelor de 

sarcini, a taxelor de participare la licitaţii. - încasările şi depunerile de numerar. - plata de 

numerar prin casierie şi trecerea pe cheltuială a operaţiunilor care nu implică contul de furnizori. 

- plăţile de numerar către furnizori. 

35. Urmăreşte soldul conturilor de la casa, venituri - analitic corespunzător. 

36. Ţine evidenţa contului -Avansuri de trezorerie.În programul informatic înregistrează 

justificarea avansurilor ridicate din casierie. 

 37. Ţine evidenţa contului 50.06: garanţii concesionari , pe fiecare plătitor în parte , semnează 

din partea Compartimentului financiar-contabilitate , pe cererea de restituire a garanţiei către 

plătitor,  

38. Ţine evidenţa garanţiilor pentru oferta depusă la licitaţii pe fiecare plătitor în parte şi pe 

fiecare dosar de achiziţie , semnează din partea Compartimentului financiar-contabilitate pe 

cererea de restituire a garanţiei către plătitor, întocmeşte nota contabilă în cont  

39. În programul informatic înregistrează încasările şi restituirile de garanţii licitaţii prin bancă. 

De asemenea, înregistrează încasările şi restituirile de garanţii licitaţii încasate/restituite în 

numerar.  

40. Ţine evidenţa contului "Alte valori - . În programul informatic înregistrează nota contabilă 

privind consumul de combustibil pentru masinile si  utilajele din dotare.  

41. Completează registrul jurnal şi registrul inventar.Verifică în programul informatic corelaţiile 

dintre Registrul jurnal ,Balanţa de verificare,Fişa de cont  

55. Urmareste listarea documentelor de evidenta contabila ,lunar ( registru jurnal , fise cont, 

balante). 

42. Verifică deconturile de cheltuieli de deplasare în ţară în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

43. Întocmeşte la darea de seamă lunară și trimestrială nota explicativă pentru conturile din bilanţ 

la codurile care se raportează .  

44. Ţine evidenţa operaţiunilor de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli şi a contului 121 

- rezultatul patrimonial pentru Primărie şi pentru serviciile publice finanţate din credite bugetare. 



 

 

Întocmeşte anual nota contabilă de preluare a soldului contului Excedent și Deficit pe analitice în 

conturile reprezentând Rezultatul Reportat.  

45. Întocmeşte darea de seamă lunară ,introduce datele în calculator în programul transmis de 

AJFP Bacău la termenul stabilit de aceasta. În programul informatice importă şi prelucrează 

datele transmise,centralizează informaţiile şi exportă rezultatele obţinute în programul informatic 

al AJFP Bacău  

46. Tine evidenţa operaţiunilor de bancã, conform Legii 82/1991 republicată, ct.7702 la primirea 

actelor verificã respectarea formularisticii, completarea datelor cerute, corectitudinea lor şi 

existenţa semnãturilor legale  

47. Introduce zilnic de pe documente, datele în calculator, operând extrasele de cont reprezentând 

plãţile cãtre diverşi beneficiari şi restituiri în cont.  

48. Ţine evidenţa contului -diferenţe din reevaluare.  

49. Ţine evidenţa contabilă a contractelor de credit contractate de Consiliul Local. La preluarea 

documentelor de plată verifică existenţa semnăturilor legale pe comenzi şi preverificări 

,denumirea obiectivului, denumirea elementului SDA ,proiectul ,capitolul şi poziţia din lista de 

investiţii după caz. 

50. Anual reevaluează soldurile conturilor în valută conform prevederilor legale  

51. Participă la inventarierea patrimoniului, urmărind confruntarea datelor din evidenţa contabilă 

scriptică, cu rezultatul inventarierii faptice şi înregistrează rezultatele inventarierii. 

52. Înregistrează notele contabile privind tragerile şi dobânzile aferente împrumuturilor externe 

contractate  

53. Intocmeste la termen  bugetul local si  bugetele rectificate, intocmeste si propune sub forma 

de proiect, bugetul care se supune spre aprobare de  Consiliul Local al comunei Tamasi: bugetul 

de venituri si cheltuieli precum si rectificarile ce se impun pe parcursul anului financiar. 

54.Are drept de semnatura la banca pentru a doua semnatura autorizata. 

55.Intocmeste ALOP-urile ( alocare, lichidare, ordonantare, plati ) pentru plata cheltuielilor. 

56. Ţine evidenţa excedentului şi a rezultatului execuţiei bugetare din anii precedenţi. 

57. Ţine evidenţa conturilor Creanțe ale bugetului local și Creditori ai bugetului local , pe baza 

inregistrarilor si situatiilor intocmite de compartimentul taxe.  

58. Ţine evidenţa debitorilor scoşi din activ şi urmăriţi în continuare în conturi extrabilanţiere pe 

baza documentelor primite de la compartimentul impozite si taxe.   

59. Ţine evidenţa contului - Disponibil al bugetului local la trezorerie, verifică preluarea corectă 

a înregistrărilor în anexa 12 şi 13 din Darea de Seamă.  

60. Întocmeşte situaţiile statistice corespunzatoare postului solicitate de Institutul Naţional de 

Statistică în colaborare cu personalul care ţine evidenţa contabilă a operaţiunilor respective. 

 61. Confruntă înregistrările din conturile de investiţii în curs cu cele din conturile contabile 

(plăţi și costuri) pe fiecare obiectiv de investiţie în momentul defalcării pe categorii de obiective 

,conform proceselor verbale de recepţie şi a situaţiilor anexe primite .Certifică valoarea totală a 

investiţiei înregistrată în contabilitate înainte ca procesul verbal de recepţie să fie semnat de către 

persoana desemnată. Pe baza procesului verbal de recepţie înregistrează obiectivul de investiţii în 

patrimoniul public,închide conturile reprezentând investițiile în curs .  

62. Ţine evidenţa garanţiilor pentru gestionari conform Legii 22 / 1968 . 

63. Întocmeşte raportările referitoare la cheltuielile de personal conform OG 48/2005 pentru 

Primăria Tamasi .  

64. Întocmește procesul verbal de inventariere. 

65. Întocmește trimestrial componența soldurilor.  

66. Întocmește raportul trimestrial și anual privind execuția bugetului pentru comuna Tamasi și 

serviciile  subordonate pe cele două secțiuni conform Legii 273/2006 privind finanțele publice 



 

 

locale completată și modificată. 

 67. Arhivează documentele pe care le gestionează şi documente comune la solicitarea şefului 

ierarhic superior .  

68. Respectă prevederile legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă.    

69. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local și dispoziţii ale 

Primarului  

70. Are obligaţia să colaboreze ,în exercitarea atribuţiilor de serviciu,atât cu personalul din cadrul 

compartimentului din care face parte , cât şi cu compartimentele din aparatul de specialitate . 

 

 

 

5. Desfasurarea concursului : 

- Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in perioada 22.12.2022-10.01.2023  la 

sediul Primariei Comunei Tamasi, str. Principala nr. 148 B, județul Bacău, de luni pana 

joi intre orele 7:30 – 15:30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, telefon/fax : 0234.225.025, e-

mail: contactprimarie@comunatamasi.ro, persoana de contact-  Gurau Mihaela  – 

consilier superior. 

- Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, documentele 

prevazute de art. 49, alin (1) din H.G. nr. 611/2008, astfel: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; 

b) curriculum vitae, modelul comun European semnat si datat; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări şi perfecţionări;  

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei conform modelului orientativ prevazut in anexa 

nr. 2D  din H.G.  nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Adeverinţele care au un alt format decât cel menționat anterior trebuie să cuprindă 

elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele 

informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, 

precum şi vechimea în specialitatea studiilor;  

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.  

g) cazierul judiciar 

 Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere.În acest caz, candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs 

preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 

concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii 

actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la 

concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, 

extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel 

instituţional;  

mailto:contactprimarie@comunatamasi.ro


 

 

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 

colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică; 

 

Copiile după actele solicitate, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs. 

 

 

 

Selectia dosarelor are loc in perioada 12.01.2023-18.01.2023 

 

- Proba scrisa se va organiza la sediul Primariei comunei Tamasi, judetul Bacau, in data de 

07.02.2023, ora 10.00. 

- Sustinerea probei interviu se va comunica odata cu afisarea rezultatelor la proba scrisa. 

 

                         

 6. Bibliografie si tematica 
 

1.Constitutia Romaniei, republicata cu Tematica Titlul II, Cap.II Drepturile si libertatile 

fundamentale; 

2.  Titlul I si II ale partii a VI – a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57 din 03.07.2019  

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu Tematica Titlul I – Dispozitii 

generale si Titlul II – Statutul funtionarilor publici; 

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica - Cap.I Principii si definitii si Cap.II 

Dispozitii speciale; 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare cu Tematica - Cap III Egalitatea de sanse si de tratament in cee ace 

priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si informare si Cap.IV – Egalitatea de sanse intre femei 

si barbati in ceea ce priveste la luarea deciziei; 

5.Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu 

modificarile si completarile ulterioare cu Tematica – Cap.II- salarizarea. 

6.OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu tematica – Reglementari 

privind oraganizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura acrivelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii. 

7.O.G. nr.119/1999 republicata, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, 

modificarile si completarile ulterioare cu Tematica – Cap.II Dispozitii privind controlul financiar 

preventiv 

8.Legea nr.85/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare cu 

Tematica – Cap.III – Registrele de contabilitate. 

9.Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare cu 

Tematica - Cap.III Procesul bugetar. 

10.O.M.F.P. nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta 

si raportarea angajamentelor bugetare si legale modificarile si completarile ulterioare cu 



 

 

Tematica – Plata cheltuielilor. 

11.O.M.F.P nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si 

instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare cu Tematica – 

Cap.III Prevederi referitoare la elementele din bilant. 

12.Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar – contabile cu  modificarile si 

completarile ulterioare cu Tematica – Anexa nr.1 de intocmire si utilizare a documentelor 

financiar – contabile. 

 

  

 

 

PRIMAR,  

MATIES ANDREI DANIEL 


