
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN'' GALATI

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTULUI TEMPORAR VACANT DE

ECONOMIST IA
DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR.CONTABILITATE

1 . LEGEA C ONTAB-ILITATII ff . 82 17 9 9 1 -republicata si acfuaTizata;

2. ORDINUL nr" 2.373 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea gi completarea Normelor metodologice privind

organizarea gi eonducerea contabilitdlii institufiilor publice, Planul de conturi pentru instituliile publice gi

instrucliunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.91712005

3. ORDINUL nr" 191712005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabild a

institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia-

actualizata;

4. LEGEA nr. 500 1 2002 privind finatele publice-actu alizata;

5 . LEGEA nr. 27 3 1 2 00 6-privind fi natele publice locale-actualizata;

6. ORDINUL rtr" 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonantarea si

plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si

legale-actualizala;

7. ORDINUL nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuarea inventarierii elementelor

de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii;

8. ORDONANTA nr. 17911999-republicata si actualizata;

9. LEGEA nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii ;

10. ORDINUL nr. 104312010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si

cheltuieli al spitalului public-actualizat;

1 1. ORDINUL rrr" 41412006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar-actualizat;

12. ORDINULnr.92312014 pentru aprobareaNormelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului

financiar preventiv gi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfdqoarb activitatea de

control financiar preventiv propriu - republicat;

13. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 8112003 privind reevaluarea si amortizarea aotivelor fixe aflate in
patrimonial institutiilor publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare-actualizala;

14. LEGEA 5312003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare-republicata;

15. LEGEA nr.22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizatd+)privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si

raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**)
16. DECRETUL nr..209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaliilor de casa ale unitdlilor

socialiste;

17. HOTARAREA nr. 841 din23 octombrie 1995 - (*actualizatd*)privind procedurile de transmitere fara plata si

de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice;

18" LEGEA rtr. 70 din 2 aprilie 2015 (*actualizatd*)pentru intdrirea disciplinei financiare privind operaliunile de

incasdri gi pl6ti in numerar gi pentru modificarea gi completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.

19312002 privind introducerea sistemelor moderne de plat6;

19. ORDINUL nr. 1235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14612002 privind formarea gi utilizarea resurselor derulate

prin trezoreria statului, apr obatd cu modifi cdri prin Lesea nr. 20 | I 2003 :

20. ORDINUL nr. 600 din20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului
publice.
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