Bibliografie concurs administrator patrimoniu
-O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; -LEGEA
nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor,
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,
autorităţilor sau instituţiilor publice;
-O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,actualizata;
-H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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 si completările ulterioare;
-H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
-O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, modificata;
-LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;
-ORDIN nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, modificata;
-O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările
Ulterioare;
-LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările
ulterioare;
-LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
-LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
actualizata; - - Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
- ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu
completările si modificările ulterioare;
-LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;
-LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările
ulterioare;
-LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; (M.O.
nr. 633/27.07.2006 - privind apărarea incendiilor - (secţiunea VI).

