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a.Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea  autoritatii sau institutiei 

publice ; 

  Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.  

  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata  

  Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata  

  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit  a functionarilor publici  

  Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii  

  Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice  

  Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, modificata si completata.  

        Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica.  

  Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare 

a petitiilor.  

  Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata.  

  Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997  

  Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniul proprietatilor  si justitiei 

precum si unele masuri adiacente.  

  Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in 

mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - decembrie 1989.  

  Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii.  

  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

        Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice  

  Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal actualizata prin OUG 46 din 31 august 2016  

  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  

  Legea nr. 82/1991- Legea contabilitatii  

  Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern  

  Legea nr. 119 / 1996 cu privire la actele civile.  

  OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale 

cetatenilor romani  

  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date  

  Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat. 

        Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.  

        OUG. nr. 111/2010  

        Legea nr. 61/1993  

        Legea nr. 277/2010  

        Legea nr. 248/2015  

        Legea nr. 448/2006  

        OUG nr. 70/2011, si altele 


