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Bibliografia pentru ocuparea postului de  
Control Financiar de Gestiune 

 
 
 

Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune; 
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului 
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu 
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 
Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducerea cheltuielilor publice şi 
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice; 
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice; 

Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-
contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi 
completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 



S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. 
CUI: RO 29167911  |  Reg. Com.: J22/1769/2011  
Capital social: 1.052.400 Lei 
IBAN: RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX 
Banca Transilvania Sucursala Pascani 
Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371 
Str. Morilor, Nr. 14 Pașcani, Iași, România, 705200  
Tel: 0232.763.400  |  Fax: 0232.763.410 
E-mail: office@ecosalubritate.ro | www.ecosaluritate.ro
                    

                                            

 
Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 
cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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