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OPIS LEGISLATIV 
acte normative ce privesc organizarea și funcționarea 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern 

– O.G., Ordonanță de Urgență 

– O.U.G., Hotărâre de Guvern 

– H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

1. Constituția României; 

2. Convenția Europeană a Drepturilor Omului;  

3. Legea Bugetului de stat; 
4. Lege 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public; 

5. Lege 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; 

6. Lege 53/2003 Codul muncii, republicată; 

7. Lege 227/2015 privind Codul fiscal; 

8. Lege 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

9. Lege 286/2009 privind Codul penal; 

10. Lege 287/2009 privind Codul civil; 

11. Lege 134/2010 privind Codul de procedură civilă; 

12. Lege 672/2002 privind auditul public intern; 

13. Lege 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

14. Lege 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei; 

15. Lege 554/2004 Legea contenciosului administrativ; 

 

16. 

 

Lege 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, republicată; 

17. Lege 210/1999 legea concediului paternal; 

 

18. Lege 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 

şi demnităţilor publice, pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

http://www.primarialipova.ro/
mailto:contact@primarialipova.ro
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/175187
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_15_2021.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41625
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170005
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109854
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109883
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120644
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40929
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35778
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35778
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20488
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
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Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern 

– O.G., Ordonanță de Urgență 

– O.U.G., Hotărâre de Guvern 

– H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative; 

19. Lege 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, republicată; 

20. Lege 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei; 

21. Lege 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 

acţiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcţiei; 

22. Lege 571/2004 privind protecţia personalului din 

autorităţile publice, instituţiile publice şi din 

alte unităţi care semnalează încălcări ale 

legii; 

23. Lege 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie; 

24. Lege 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general; 
25. Lege 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 
26. Lege 184/2016 privind instituirea unui mecanism de 

prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de 

achiziție publică; 

27. Lege 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 

naţional mobil; 

  28. Lege 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

29. Lege 334/2002 Legea bibliotecilor; 

 

30. Lege  379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 

comemorative de război; 

31. 

 

Lege 120/2006 Legea monumentelor de for public; 

32. Lege 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; 

 

33. Lege 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82317
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82317
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82317
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182744
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182744
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182744
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182744
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/46739
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/46739
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71534
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/26680
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/26680
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/26680
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Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern 

– O.G., Ordonanță de Urgență 

– O.U.G., Hotărâre de Guvern 

– H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

34. Lege 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; 

35. Lege 

 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 

36. Lege 

 

253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor 

educative şi a altor măsuri neprivative de 

libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului penal; 

37. Lege 98/2016 privind achizițiile publice; 

 

38. Lege 

 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii; 

39. Lege 92/2007 Legea serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-

teritoriale; 

40. Lege 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 

regim de închiriere; 

41. Lege 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice; 

42. Lege 114/1996 Legea locuinţei; 

 

43. Lege 1/2011 Legea educaţiei naţionale; 

 

44. Lege 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 

45. Lege 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

 

46. Lege 

 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente; 

47. Lege 18/1991 Legea fondului funciar; 

 

48. Lege 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991; 

49. Lege 383/2013 Legea apiculturii; 

 

 50. Lege 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului funciar nr. 

18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997; 
51. Lege 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150678
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150678
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150678
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150678
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178689
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178689
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41461
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41461
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8597
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11908
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11908
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154381
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20557
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20557
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20557
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20557
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20557
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63447
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63447
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Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern 

– O.G., Ordonanță de Urgență 

– O.U.G., Hotărâre de Guvern 

– H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

52. Lege 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist în 

România; 

53. Lege 32/2019 Legea zootehniei; 

 

54. Lege 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil; 

55. Lege 170/2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 

pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol; 

56. Lege 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război; 

57. Lege 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol; 

58. Lege 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate 

personală; 

59. Lege 205/2004 privind protecţia animalelor; 

 

60. Lege 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi 

privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; 

61. Lege 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe; 

62. Lege 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

63. Lege  277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

64. Lege  17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice; 

65. Lege 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale; 

66. Lege 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative; 

67. Lege 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147937
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147937
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147937
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147937
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147937
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/210055
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129268
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129268
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/191307
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/191307
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/191307
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/191307
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4137
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4137
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4137
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52646
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124905
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21309
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21309
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7937
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21698
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21698
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008
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Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern 

– O.G., Ordonanță de Urgență 

– O.U.G., Hotărâre de Guvern 

– H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

68. 

 

Lege 33/1994     privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică; 

69. Lege 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor; 

70. Lege 24/2007     privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; 

71. Lege 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate; 

72. Lege 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea 

de garanţii şi răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor agenţilor economici, 

autorităţilor sau instituţiilor publice; 

73. Lege 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale; 

74. Lege 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului; 

 

75. Lege 455/2001 privind semnătura electronică; 

 

76. Lege 500/2002 privind finanţele publice; 

 

77 Lege 69/2010 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare; 

 

78. Lege 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităţilor administrativ-

teritoriale; 

79. Lege 211/ 2011 privind regimul deşeurilor; 

 

80. Lege 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

81. Lege 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 

instituţiile publice; 

82. Lege 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

83. Lege 458/2002 privind calitatea apei potabile; 

 

84. Lege 107/1996 Legea apelor; 

 

85. Lege 230/2006 Legea serviciului de iluminat public; 

 

86. Lege 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4066
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4066
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203233
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203233
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203233
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78673
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78673
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149533
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149533
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3915
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3915
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22262
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29903
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37954
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118059
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37086
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37086
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37086
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37086
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37086
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133184
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172506
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172506
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120275
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120275
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73044
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73044
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37723
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8565
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/72642
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71304
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71304
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Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern 

– O.G., Ordonanță de Urgență 

– O.U.G., Hotărâre de Guvern 

– H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

87. 

 

Lege 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu 

energie termică; 

88. Lege 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

 

89. O.G. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte 

concedii ale preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, 

precum şi ale primarilor şi viceprimarilor; 

90. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor; 

91. O.G. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii 

prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii; 

 92. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

93. O.G. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor comunitare pentru 

cadastru şi agricultură; 

94. O.G. 28/2008 privind registrul agricol; 

 

95. O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

 

96. O.G. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 

controlul financiar preventiv; 

97. O.G. 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 

98. O.G. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice; 

99. OG 99/200 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă; 

100. O.G. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a 

regimului achiziţiilor publice, precum şi a 

regimului de valorificare a bunurilor scoase 

din funcţiune, aparţinând instituţiilor 

publice; 

101. O.G. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice; 

102. O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale; 

103. O.U.G. 57/2019    privind Codul Administrativ; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73837
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73837
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178661
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38212
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38212
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38212
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29779
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11269
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45943
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45943
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45943
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24110
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24110
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30411
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30411
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30411
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33828
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33828
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925


   

7 

Nr. 

crt. 
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Nr. și anul 
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normativ 

Denumirea actului normativ 

104. O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă; 

105. O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului; 

106. O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate; 

107. O.U.G. 92/2008 privind statutul funcţionarului public 

denumit manager public; 

108. O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene; 

109. O.U.G. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative; 

110. O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora; 

111. O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 

 

112. O.U.G. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 

chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 

locuinţe; 

113 O.U.G. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Romi; 

114. O.U.G.  70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece; 

115. O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor; 

116. O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

 

117. O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului; 

118. O.U.G. 39/2018 privind parteneriatul public-privat; 

 

119. O.U.G. 34/2013 

 

privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991; 

 

120. H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47216
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47216
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/65867
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/65867
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66305
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66305
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/94923
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/94923
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149314
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/17739
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/17739
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/17739
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56035
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56035
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/131200
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/131200
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124331
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124331
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67529
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200770
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154438
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154438
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(Lege, Ordonanță de Guvern 
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Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

121. H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes 

public; 

122. H.G. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii 

ale salariaţilor din administraţia publică, din 

regiile autonome cu specific deosebit şi din 

unităţile bugetare, republicată; 

123. H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici; 

124. H.G. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor 

publici; 

125. H.G. 833/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective; 

126. H.G. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesională a funcţionarilor publici; 

127. H.G. 1344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină; 

128. H.G. 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; 

129. H.G. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun 

european de curriculum vitae; 

130. H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor; 

131. H.G. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi 

specifice pentru anumite categorii de 

contracte de achiziţie aferente obiectivelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice; 

132. H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a 

seturilor de indicatori de performanţă, a 

riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor 

din strategie şi a surselor de verificare, a 

inventarului măsurilor de transparenţă 

instituţională şi de prevenire a corupţiei, a 

indicatorilor de evaluare, precum şi a 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84528
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84528
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84528
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97567
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97567
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/86891
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/86891
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53509
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53509
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196640
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196640
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196640
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196640
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
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standardelor de publicare a informaţiilor de 

interes public; 

133. H.G. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere 

în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind 

unele măsuri referitoare la bunurile primite 

cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de 

protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcţiei; 

134. H.G. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului 

declaraţiilor de avere şi Registrului 

declaraţiilor de interese; 

135. H.G. 

 

1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal; 

136.  H.G. 

 

1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii locuinţei nr. 114/1996; 

137. H.G. 

 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

139. H.G. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 

2020 – 2024; 

 

140. H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

141. H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 

142. H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 

de urbanism; 

143. H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind 

verificarea şi expertizarea tehnică a 

proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei 

lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi 

verificarea calităţii lucrărilor executate; 

144. H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată 

şi de valorificare a bunurilor aparţinând 

instituţiilor publice; 

145. H.G. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89790
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89790
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89790
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174822
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174822
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174822
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/25823
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/25823
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/25823
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221786
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221786
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31040
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31040
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31040
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31040
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80918
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80918
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80918
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80918
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9499
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9499
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/13732
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/13732
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amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, modificată şi 

completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 

54/1997; 

146. H.G. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale; 

147. H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri 

pentru combaterea birocraţiei în activitatea 

de relaţii cu publicul; 

 148. H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe; 

149. H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice; 

150. Ordin  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; 

151. Ordin  3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice; 

152. Ordin  2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

153. Ordin  2634/2015 privind documentele financiar-contabile;  

 

154. Ordin  517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 

module care fac parte din procedura de 

funcţionare a sistemului naţional de 

raportare – Forexebug; 

155. Ordin  664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a 

proiectelor şi programelor sportive; 

156. Ordin 1069/1578/14

4/2016  

pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX 

„Impozite și taxe locale” din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/13732
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/13732
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/13732
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/13732
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20276
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20276
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20276
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20276
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20276
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56316
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56316
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56316
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/58613
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/58613
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/58613
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67474
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67474
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67474
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67474
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67474
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100220
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100220
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100220
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100220
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/112430
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/112430
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/112430
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/112430
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/173682
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177783
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177783
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177783
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177783
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205036
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205036
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181221
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181221
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181221
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181221
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181221
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Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

157. 

 

Ordin 2.594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate 

pentru activitatea de stabilire a impozitelor 

și taxelor locale desfășurată de către 

organele fiscale locale; 

158. Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate 

pentru activitatea de colectare a impozitelor 

şi taxelor locale, precum şi a altor venituri 

ale bugetelor locale de către organele fiscale 

locale, şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea 

unor formulare tipizate pentru activitatea de 

stabilire a impozitelor şi taxelor locale de 

către organele fiscale locale; 

159.  

 

Ordin 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate 

pentru activitatea de stabilire a impozitelor 

şi taxelor locale de către organele fiscale 

locale; 

 

160. Ordin  2123/2015  privind aprobarea instrucţiunilor pentru 

emiterea unitară a formularului tipizat 

Model 2016 ITL Regim special – 001; 

161. Ordin 137/ 

94//2016 

privind aprobarea unor formulare tipizate în 

scopul obţinerii informaţiilor necesare 

realizării schimbului automat obligatoriu de 

informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală; 

162. 

 

Ordin 2069/ 

4087/2015 

privind aprobarea unui formular tipizat 

pentru activitatea de colectare a impozitelor 

şi taxelor locale, desfăşurată de către 

organele fiscale locale, privind Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

163. Ordin 2067/ 

4031/2015 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

formularului 401 "Declaraţie informativă 

privind proprietăţile imobiliare deţinute de 

rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii 

Europene pe teritoriul României"; 

164. Ordin 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

conţinutul, forma de prezentare şi structura 

programelor elaborate de ordonatorii 

principali de credite în scopul finanţării 

unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni; 
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165. Ordin 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

autorizare a autorităţilor de autorizare 

pentru serviciile publice de transport local 

şi judeţean de persoane; 

166. Ordin 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

acordare a autorizaţiilor de transport în 

domeniul serviciilor publice de transport 

local de persoane; 

167. Ordin 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local 

şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 

de transport public local; 

168. Ordin  252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita 

etică a auditorului intern; 

169. Ordin  600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 

170. Ordin 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice; 

171. Ordin 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor 

de conduită de către funcţionarii publici şi a 

implementării procedurilor disciplinare; 

172. Ordin 

 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; 

173. Ordin 719//740/M.5

7/2333/2014 

privind aprobarea normelor metodologice 

pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 

17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan şi 

de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 

în administrare terenuri proprietate publică 

şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; - 

cu modificările și completările ulterioare  

 

174. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea 

şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale; 
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175. Ordin 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind 

schimbarea categoriei de folosinţă a 

terenurilor agricole situate în extravilanul 

localităţilor; 

176. Ordin 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară; 

177. Ordinele Miniștrilor privind eligibilitatea cheltuielilor (apărute după elaborarea Ghidului 

Solicitantului); 

178. Ordine ale Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale; 

179. Ordine ale Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a 

unor raportări financiare lunare; 

180. Ghidul Solicitantului pentru programele de finanțare; 

 

181. Ghidurile Programelor de finanțare europene și naționale; 

 

182. Manualele de implementare a proiectelor finanțate prin programe europene și naționale; 

 

183. Instrucțiuni ale Autorităților de Management; 

 

184. Proceduri documentate (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului 

General al Guvernului.  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităţilor publice; 

185. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice: 

- Organigrama; 

- Fișa Postului; 

- Dispoziția Primarului; 

- Circuitul documentului; 

- Regulamentul de organizare și funcționare 

- Regulementul intern al instituției. 
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