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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

la organizarea concursului de recrutare în funcția publică de execuție vacantă, Inspector clasa I 

grad profesional asistent la Compartimentului Investiții – Serviciul Investiții și Lucrări Publice 
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98/2016 privind achizițiile publice; 

6. Reglementări privind devizul general şi devizul pe obiect, Anexa 6 şi Anexa 8; 

 7.  Principii și reguli bugetare; Conținutul și structutra bugetelor; Prevederi referitoare la investiţii 

publice  locale; Reglementări privind execuția bugetară; 
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