Legislaţie relevantă
Comună
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei
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. 477/ 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual
din autoritãţile ṣi instituţiile publice
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative
Ordonanţă de urgenţă nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor
cheltuieli la nivelul administraţiei publice
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării 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

POLIŢIA LOCALĂ
-legislaţie specialăLegea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale
H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a poliţiei locale
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA
PERSOANELOR
-legislaţie specialăO.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate
H.G. 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

H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
-legislaţie specialăO.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE
-legislaţie specialăLegea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal;
H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedură fiscală;
Hotărârea Guvernului nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de
procedură fiscală;
Legea nr. 85/2006 privind procedura de prevenire a insolvenţei;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă
Ordinul nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a
inspecţiei fiscale;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovare drepturilor persoanelor cu
handicat;
Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 06 martie
1945 precum şi celor deportaţi în strainatate ori constituite în prizonieri;
Legea nr. 44/1994 privind văduvele de război;
Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale;
Ordinul 1303/2012 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în
domeniul colectării creanţelor fiscale;

Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începand cu anul 2013;
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor;
Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice;
H.G. nr. 367/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 517/2003 privind Codul Fiscal;
Ordinul nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate
în domeniul colectării creanţelor fiscale;
O.G. nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal.

COMPARTIMENTUL URBANISM TEHNIC
ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
-legislaţie specialăLegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
Planul Urbanistic General al Oraşului Bocsa

COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI
-legislaţie specialăLegea nr. 114/1996 privind locuinţele
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică

Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia
de locuinţe
O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru
spaţiile cu destinaţia de locuinţe
Decret-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile
statului către populaţie
Legea nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din
fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI LICITAŢII
-legislaţie specialăHOTĂRÂRE nr. 634 din 28 iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
Hotărârea Guvernului nr. 322 pentru modificarea şi completarea anexei la HG nr.
1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a
proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii în România
O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în
domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
Ordonanţă de urgenţă nr. 228/2008 din 30/12/2008 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii – actualizat
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii în România
ORDIN Nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de
servicii
Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului
de participare la licitatii cu oferta independent
Ordin nr. 302 din 01.06.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Ordin nr. 313 din 29.06.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor
de calificare si selectie
Ordinul Presedintelui ANRMAP Nr. 553 din 13 octombrie 2011
Ordinul Nr. 136 din 6 aprilie 2012 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, privind notificarea cu privire
la incheierea contractului de achizitie publica /acordului-cadru
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Ordinul nr. 170 din 15 Mai 2012 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind interpretarea art.69
indice 1 din OUG nr. 34/2006

Ordinul nr. 171 din 15 Mai 2012 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la clarificările ce
vizează conţinutul documentaţiei de atribuire
Ordinul Nr.138 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizare privind aprobarea modelelor de documentații standardizate pentru
atribuirea contractelor de lucrări pentru proiectele de investiţii din domeniul de
transport rutier
Ordinul Nr.166 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizare privind constituirea Comitetului Național Consultativ pentru Achiziții
Publice
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la
informaţiile de interes public
LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie public
ORDIN nr. 211 din data 03.07.2014 privind abrogarea Ordinului Preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
nr. 148/2009 privind aprobarea Regulamentului privind iniţierea, organizarea şi
susţinerea
HOTĂRÂRE Nr. 1037 din 12 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Hotarare nr. 921 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publica
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului – actualizat
Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace
electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si
a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006
Hotararea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea
Autoritãtii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

SERVICIUL COMUNITAR PENTRU CADASTRU ŞI
AGRICULTURĂ
-legislaţie specialăO.G. nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea ṣi funcţionarea serviciilor
comunitare pentru cadastru ṣi agriculturã
Legea nr.7/1996 republicatã a cadastrului ṣi a publicitãţii imobiliare
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
Legea nr. 1/2000 cu modificãrile ulterioare privind fondul funciar
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii ṣi a justiţiei,
precum ṣi unele mãsuri adiacente
Legea nr.72/2002 republicatã - Legea zootehniei
O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ṣi exploatarea
pajiṣtilor permanente
Legea 145/21.10.2014 privind stabilirea unor mãsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol
H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019

CASA ORĂŞENEASCĂ DE CULTURĂ BOCŞA
-legislaţie specialăO.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură
Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BOCŞA
-legislaţie specialăLegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Legea nr. 114/ 1996 a locuinţei
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale
O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap*)
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor
Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii*)
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA DE TRANSPORT
-legislaţie specialăLegea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere, (M. O nr.45/2003), cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în
regim de închiriere, (M. O. nr. 820/2007) cu modificările şi completările ulterioare

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI COMERCIALE
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII
-legislaţie specialăO. G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
publicata în anul 2008
Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
-legislaţie specialăOrdinul nr. 163/28. 02. 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Legea nr. 319/2006 –privind sănătatea şi securitatea în muncă
OMAI nr. 718/2005 modificat cu OMIRA nr.195/2007 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
-legislaţie specialăLegea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naţionale

SERVICIUL ECONOMIC
-legislaţie specialăLegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii
Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
-legislaţie specialăO.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau
agresivi*)
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor*)
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor

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

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE
-legislaţie specialăLegea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii
Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual
din autoritãţile ṣi instituţiile publice
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind
formarea profesională a funcţionarilor publici
Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective
Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină
Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al
funcţionarilor publici
Hotărârea Guvernului nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire
la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici
Ordin nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice

Ordin nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard
de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare
profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici
Ordin nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a
formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la
evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici
Ordin nr. 1496/2009 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi
modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile
colective
Ordin nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici
Ordin nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru
obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a
modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi
pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii
Ordin nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care
atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor
Ordin nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită
de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare
Ordin nr. 2323/2013 pentru stabilirea domeniilor prioritare in care se
organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii
publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice
asimilate acestora

