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ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ 

ACTIVITATEA PRIMĂRIEI  

ORAŞULUI VAŞCĂU 

 

 

Constituţia României 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

Codul Muncii-Legea 53/2003 

Codul Civil 

Codul de Procedură Civilă 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Adminisrativ 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 

Legea 188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală 

H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

Legea 215/2001-republicata privind administratia publică locală 

Legea 189/1999-republicată privind exercitarea intiativei legislative de către cetateni 

Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată 

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 



Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupției 

Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată, modificată și completată 

OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată 

Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor 

fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 

acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale (republicată) 

Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi 

viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici 

Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților 

din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr.231/2018 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 

agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și 

văduvelor de război 



H.G nr. 127/2002- privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 

din motive entice 

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată 

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici 

H.G. nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilire 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 sectorulbugetar plătit din fonduri publice 

H.G Nr. 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 

Legea nr.191/2011,pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public 

intern 

H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit 

public intern 

Ordinul 980/8.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare 

şi selecţie a obiectivelor de investitii publice 

Hotărârea nr. 940 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 273/1994 

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.252/3 februarie 2004, pentru aprobarea Codului 

privind conduit etica a auditorului intern 

Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa și canalizare 

Ordonanţa de urgenţă Nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului national 

de dezvoltare a infrastructurii 

Ordonanță de urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 



Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare şi actualizare a 

documentațiilor de urbanism (republicat) 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată) 

Lege nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii 

Ordonanța Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării 

certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale 

Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare și modificarea și completarea unor acte normative 

Legea nr. 82/1991 a contabilității 

Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare (republicată) 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 

chiriei pentru spațiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de 

închiriere 

Legea nr.98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala 

Hotărârea Guvernului nr. 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 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice 

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale; 

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 pentru organizarea şi funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă  

Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 

locul de muncă 



Se au  în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior. 


