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specifica functiei publice de executie – Referent clasa III 

gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru 
Agricol din aparatul de specialitate al primarului Comunei 
Boisoara, judeţul Vâlcea:  

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor 
publici, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
3. Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
5. Ordonanta Guvernului Romanaiei nr.28/2008 privind 

registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
6. Ordinul comun nr. 734/480/1003/3727/2015 pentru 

aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol 
pentru perioada 2015-2019; 
          7. Constitutia Romaniei  
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specifica functiei publice de executie – Referent clasa III 

gradul profesional superior in cadrul Compartimentului Financiar 
– Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului Comunei 
Boisoara, judeţul Vâlcea:  

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a 
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
3. Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991(r4) cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 5. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

6. Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale; 
         7. Constitutia Romaniei  
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Bibliografia  
 
specifica functiei publice de executie – Referent clasa III 

gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Impozite 
si Taxe din aparatul de specialitate al primarului Comunei 
Boisoara, judeţul Vâlcea:  

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor 
publici, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
3. Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Titlul IX; 
5. H.G. nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 
titlul III, capitolul II si IV, titlul V, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garantii 
 si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor 
socialiste. 
          8. Constitutia Romaniei  
 
 
 

PRIMAR, 
SANDULACHE MIHAI 

 


