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10. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare
11. Hotărârea nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public
12. 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
13. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică
14. Legea nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării 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
15. Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora
16. O.U.G. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările
ulterioare
17. Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată cu
modificările și completările ulterioare
18. Legea nr. 278/2009, privind Codul Civil, republicată
19. Legea nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004,
privind procedura adopției
20. Ordonanța nr. 41/2003, privind dobândirea și schimbarea pe cale
administrativă a numelor persoanelor fizice
21. Legea nr. 145/2014, privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol
22. Ordonanța nr. 28/2008, privind registrul agricol
23. Ordinul nr. 734/2015- norme tehnice privind completarea registrului agricol
pentru perioada 2015-2019
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24. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuințelor
25. Legea nr. 350/1991, privind amenajarea teritoriului și urbanismul
26. Ordinul nr.839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri
pentru realizarea locuințelor
27. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, republicată cu modificările și
completările ulterioare
28. Legea nr. 207/2015, Codul de procedură fiscală
29. H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
30. Legea nr. 271/2015, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale
31. Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată
32. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice
33. Legea nr. 99/2016, privind achizițiile sectoriale
34. Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de
servicii
35. 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
36. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată
37. Ordinul 1496/2011, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților
de șantier
38. O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică
39. H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a
lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
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40. H.G. nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică
41. 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
42. Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
43. Legea nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar
a copiilor provenind din familii defavorizate
44. Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată 2014
45. Legea nr. 61/1993, privind alocația de stat pentru copii, republicată 2012
46. Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
47. O.G. nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea
copiilor (modificată prin H.G. 449/2016)
48. O.U.G. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului
rece
49. Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu
modificările și completările ulterioare
50. Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
51. 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
52. 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
53. Hotărârea nr. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute
de societățile comerciale cu capital de stat
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54. Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată 2014
55. O.U.G. 195/2005, privind protecția mediului
56. O.U.G. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinior
fără stăpân
57. Ordinul nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate
publică privind mediul de viață al populației
58. Ordinul nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciul de
salubrizare a localităților

