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13) ORDONANTA GUVERNULUI nr. 8012001(*actualizata*) privind stabilirea unor normative de

cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiilor publice;

14) HOTARAREA GUVERNULUI nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului -Cadru privind conditiile
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si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
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19) ORDINUL MS nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile

de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr.IJJ2 la Legea-cadru nr.330/2009 privind

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

20) ORDINUL MS nr. 11912010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si

subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare in cazul

functionarilor publici, pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei pentru

indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza;

21) LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 ( *republicata*) administratiei publice locale;

22) ORDINUL nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului

intern/managerial, cuprinzand standardele de control inter/managerial la entitatile publice si pentru

dezvoitarea sistemelor de control intern/managerial;

23) ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

24) ORDIN nr. 1.668 din 9 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de



25) ORDIN nr. 845/25 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si

instructiunile de aplicare a acestuia aplicate prin Ordinul nr. 1917/ 12 decembrie 2005;

26) ORDINUL 20211 17.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

27) ORDINUL 1802 1 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile

financiare anuale inviduale si situatiile anuale consolidate;

28) ORDIN NR. 465/ 15 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si

depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare

lunare in anu1201S.

29) Ordinul Nr. 1917/ 12 decembrie 2005 ( *actualizat *) pentru aprobarea Normelor metodologice

privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile

publice si instructiunile de aplicare a acestuia;


