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Anexa nr. 1

BIBLIOGRAFIE
recomandată pentru testarea cunoștințelor de specialitate ale

funcționarului public din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Gornești, la examenul de promovare în grad profesional

organizat în data de 14 ianuarie 2019

Bibliografia comună:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

Bibliografia specifică:
Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional
superior la Compartimentul Financiar Contabil, Taxe si Impozite si Achizitii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornesti :

1. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările
și completările ulterioare
2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale)
3. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice
4. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de plicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
5. Ordonanţă de urgenţă nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional
superior la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gornesti :

1. Legea nr.18/1991 – Legea fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991
3. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
şi ale Legii nr. 169/1997
4. HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea
în posesie a proprietarilor
5. Ordinul nr.897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul
documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol


