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Actele normative 

care reglementează activitatea Orașului Boldești-Scăeni – județul 

Prahova, 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), lit. a din Legea nr.  

544/2001 

 

 

 

 
- Constituția României 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 554/2004 legea contenciosului administrativ 

- O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei 

activități în folosul comunității și închisorii contravenționale 

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) 

- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entitătilor publice 
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- Legea nr. 287/2009, privind Codul civil- republicare 

- Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă- republicare 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

cu modificările și completările ulterioare 

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

modificările și completările ulterioare   

- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

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

- Hotărârea nr. 478/2016, pentru modificarea și completarea Normelor 

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

informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

123/2002 

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

- 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 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în 

administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație 

agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, modificată prin Legea 

nr. 175/2020. 

- Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 

produselor din sectorul agricol 

- O.G. nr. 28/2008 privind Registrul agricol 

- Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 

privind Registrul agricol 

- Ordinul nr. 289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 

- Legea 18/1991 legea fondului funciar 

- Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991 

- Legea nr. 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 

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 

precum şi unele măsuri adiacente 
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- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

- Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 

de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului  

 de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire 

 a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor 

- Hotărârea nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute 

de societățile comerciale cu capital de stat  

- Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic- republicare 

- Ordonanța nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

- O.U.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate 

ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 

privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor 

români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de 

identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil 

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice 

- Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere 

în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de 

Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de 

stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 

- Legea nr. 71/ 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare 
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- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă cu modificarile si completarile ulterioare                            

- Legea 16/1996 legea Arhivelor Naţionale- republicare 

- INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de   

documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi 

nr. 217 din 23 mai 1996 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții- 

republicare 

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicare 

- Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților 

de șantier  

- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică 

- Hotărâre nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor 

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicare 

- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere 

- O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă- 

republicare 

- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

- HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind 

stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă. 
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- Ordinul 2050/30.12.2021 pentru modificarea și înlocuirea Metodologiei 

privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 

contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea punerii în aplicare a 

Ordonanței Guvernului nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare. Metodologie aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației nr.1336/2021 și pentru modificarea 

Anexei “Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea 

fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, 

aprobată prin Ordinul  ministrului dezvoltării regionale și administrației 

publice nr.1021/2015 

- Hotărârea nr. 28/2008,privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 

şi lucrări de intervenţii 

- Legea nr. 7/1996 legea cadastrului și a publicității imobiliare- republicare  

- Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție 

și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară 

- Ordinul nr. 1340/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului 

de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, 

aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 

- Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile- republicare 

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale 

- O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură; 

- Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 

concerte 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

- Legea nr. 207/2015 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. 82/1991 legea contabilității 
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- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile administrației publice și instituțiile publice 

- Ordinul nr. 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 

- Legea nr. 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare 

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire 

a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

- O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii 

- Hotarârea nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind 

funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.  

 

file:///C:/Users/Relatii/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp330894/00194173.htm
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34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru 

din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea  

Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,   

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 cu modificările și completările ulterioare 

- Instrucțiuni ANAP nr. 1 și 2/2017 

- Instrucțiuni ANAP nr. 1 și 2/2018 

- Legea nr. 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 pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

- Legea nr. 286/2009, privind Codul penal 

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

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

- Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

- Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurăilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă 

- Ordonanţa de Urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului  

- Ordonanța de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi îndemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate 

- Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in  
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grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar platit din fonduri publice 

- Hotărârea nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesionala a functionarilor publici 

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii- republicare 

- Ordinul nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului 

standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de 

perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii 

funcționarilor publici 

- Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale 

salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific 

deosebit și din unitățile bugetare- republicare 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor- republicare   

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului 

- O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinior fără 

stăpân 

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației 

- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciul de 

salubrizare a localităților 

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 

- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern- republicare 

- Hotararea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale pentru 

exercitarea activitatii de audit public intern 

- Hotărârea nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea 

comitetelor de audit intern 

- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv- 

republicare 

- Ordonanța nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor 

privind auditul intern  
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- Ordinul nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a 

competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de 

atestare 

- Codul etic si de integritate aprobat şi avizat 

- Legea nr. 155/2010 legea poliției locale- republicată 

- Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale 

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor- republicare 

- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor- republicare 

- Ordinul nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului 

de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor- republicare 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă- republicare 

- Hotărârea nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 

- Hotărârea nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de 

pregătire în domeniul apărării civile 

- O.U.G.  nr. 21/2004  privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă 

- Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 712/2005 pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi 

stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile 

- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 89/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a 

activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate 
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- Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1259/2006 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de 

înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă 

- Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii 

orientative de personal 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

- Hotărârea nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

- Legea nr. 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap- republicare 

- Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice- 

republicată cu modificările ulterioare 

- O.U.G. nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei- republicată 

cu modificările ulterioare 

- Hotărârea nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei 

- Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii- republicare 

- H.G. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

- O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor 

- Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
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- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului- 

republicată cu modificările ulterioare  

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice- 

republicată cu modificările ulterioare  

- Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu 

vârste cuprinse între 0-12 luni 

- Ordinul 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu 

vârste cuprinse între 0-12 luni 

- Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil. 
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