Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei
publice:
























Legea funcţionarului public nr.188/1999;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Hotărârea nr.478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin HG nr.123/2002;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
Legea nr. 53 / 2003, republicată, Codul muncii,
Hotărârea nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
Hotărârea nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice,
Legea nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei,
Legea nr. 7 / 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice,
Hotărârea nr. 250 / 1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii
ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi
din unitatile bugetare.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, cu modificările și completările ulterioare,
O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de
autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările șI completările
ultrerioare,
O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și
completările ulterioare,
H.G.nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în
cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările și
completările ulterioare,
H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și
completările ulterioare,


























Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale
unităţilor socialiste,
H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H.G. 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 și
completările ulterioare,
Lege nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările șI
completările ulterioare,
H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor,
O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare
şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale,
H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a
bunurilor apartinind institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile,
O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare,
Legea bugetului de stat,
O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu
modificările și completările ulterioare,
O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările
și completările ulterioare,
O.M.F.P. nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare,
O.M.F.P. nr.501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea
şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru
mediu şi bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare,
O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea
unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările și completările
ulterioare,
O.U.G. nr.48/2005 pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si
cheltuielile de personal in sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare,
O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.






























H.G.nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și
completările ulterioare.
Legea 51/2006 privins serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;
Ordonanţa nr.28/2008 privind registrul agricol;
Ordinul 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului
agricol pentru perioada 2015-2019;
Legea nr. 170/2017 privind modificarea Legii 145/2014 pentru stabilirea unor
masuri de reglementare a pietei produselor din registrul agricol;
Hotărârea nr.964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
Ordonanţa nr.42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;
Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată şi actualizată, aprobată prin Legea nr.650/2002;
Regulamentul privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea
activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în mun. Deva,
aprobat prin HCL nr.17/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă;
Hotărârea nr.759/2017 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;
Ordonanţa de urgenţă nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020;
Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr.40/2015;
OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sanţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora;
Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi continutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
Ordinul nr.400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice;
Ordinul nr.200/2016 cu modificările şi completările Ordinului secretarului general
al Guvernului nr. 400/2015;
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
HG nr. 1086/2013 Norme generale privind exervitarea activităţii de audit public
intern;
OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă;
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;
Ordinul nr.605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a capacităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor;
Hotărârea nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
de prevenire şi stingere a incendiilor;
Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală;
Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal;





























Legea nr. 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
Legea nr. 82/2001 - a contabilitații;
Legea nr. 554/2004 - a contenciosului administrativ;
Legea nr. 215/2001 - a administrației publice locale;
Legea nr. 287/2009 - privind Codul Civil;
Legea nr. 134/2010 - privind Codul de procedură civilă;
O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor;
Ordin nr. 447 din 13 iunie 2007 - pentru aprobarea Procedurii privind declararea
stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice;
Ordin M.D.R.A.P. nr. 2.594/2016 - privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele
fiscale locale;
Ordin M.D.R.A.P. nr. 144/09.02.2016 - privind aprobarea unor formulare tipizate
pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor
venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și de modificarea și
completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate
pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale
locale;
Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 137/94/2015 - privind aprobarea unor formulare
tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat
obligatoriu de informații potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscal;
Ordin M.D.R.A.P. nr. 2068/22.12.2015 - privind aprobarea unor formulare tipizate
pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale, de catre organele fiscale
locale;
Ordin M.D.R.A.P. nr. 2123/2015 - privind aprobarea instrucțiunilor pentru emiterea
unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001;
Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 2069/4087/2015 - privind aprobarea unui formular
tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurata de
catre organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 2067/4031/2015 - pentru aprobarea modelului și
conținutului formularului 401 „Declarație informativa privind proprietățile
imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe
teritoriul României”.
OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de indentitate ale
cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de indentitate, ale
autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 21/1991 a cetăţeniei rpomâne, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
Noul Cod Civil (legea nr.287/2009, republicată);
Legea nr.155/2010 a poliţiei locale,
HG nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
LEGE nr. 50 / 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii;





























ORDIN nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
HOTĂRÂRE nr. 525/1996 (*republicată*)pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism;
HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
LEGEA nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
ORDINUL nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi
actualizare a documentaţiilor de urbanism;
LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii;
ORDIN nr. 176/N din 16 august 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid
privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal;
ORDIN nr. 37/N din 8 iunie 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid
privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de
detaliu";
LEGE nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de
publicitate;
ORDIN nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională
în administraţia publică;
HCL Nr. 148/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a
teritoriului;
HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii
şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 (**republicată**) privind locuințele;
Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei;
Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Legea nr. 7/1996 republicata, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare;
LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor morne de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor;
Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de
producţie, comerţ sau părestări de serviciii licite;
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale;
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;























HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a pevederilor Legii nr.152/1998;
Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu
destinaşţia de locuinţe;
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;
Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Ordinul nr. 82/2015 privind Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi in regim de inchiriere;
Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentasre cu apa si canalizare;
Ordonanţa nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local;
Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;
Ordonanţa de urgentă nr.195/2005 privind protecţia mediului;
Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor veryi din
intravilanul localităţilor, republicată;
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată;
Ordonanţa de urgenta nr.196/2005 privind fondul de mediu;
Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor
pentru elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/201 pentru aprobarea
metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de invăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

