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Sarmaság község Polgármesteri Hivatalának működését szabályozó fontosabb
törvények 

  

Frissítés dátuma: 2022 február

  

    
    -    

Constituția României;

    
    -    

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

    
    -    

Codul civil al României aprobat prin Legea nr. 287/2009;

    

    
    -    

Codul de procedură civilă;

    
    -    

Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015;

    

    
    -    
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Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015;

    

    
    -    

Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 277/2015 privind Codul fiscal;

    

    
    -    

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

    
    -    

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;

    
    -    

Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările  şi completările ulterioare;

    
    -    

Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de  Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările  ulterioare;

    
    -    

Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;

    
    -    

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

Legea  nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică  legislativă pentru  elaborarea
actelor normative, modificată și  completată;

    
    -    

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

    
    -  Ordinul   nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii  nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de  construcții;   
    -    

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

    
    -    

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare;

    
    -    

Ordinul  233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

    
    -  Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, republicată;   
    -    

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;

    
    -  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;   
    -    

Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru  modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea  Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii  aferente
acestora;
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    -  Ordonanța  Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor  și
adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale,  aprobată cu modificări și
completări prin Legea 223/2002 ;

  
    -    

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

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

Hotărârea  Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la  aplicarea
unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu  modificările ulterioare;

    
    -    

Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul,  reședința și
actele de identitate ale cetățenilor români;

    
    -    

Hotărârea Guvernului 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. 98/2016 privind achizițiile publice;

    
    -    

Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

    
    -    

Ordonanța 61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991;
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    -  Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și
raportarea datoriei publice ;   
    -    

Legea nr. 333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

    
    -  Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;   
    -    

Ordinul  nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  prevederilor
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și  în regim de închiriere;

    
    -    

Legea  nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi   demnităților 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. 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 rerepublicată, modificată și completată;

    
    -    

Legea nr. 1/2000 privind retrocedarea terenului agricol și forestier;

    
    -  Legea nr. 169/1997 pentru modificarea Legii nr. 18/1991;   
    -    

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

Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată;

    
    -  Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/2020  pentru aprobarea Normelor tehnice privind
completarea registrului acricol pentru perioada 2020 - 2024
;
 
    -    

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din
sectorul agricol;

    
    -    

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

    
    -    

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;

    
    -    

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor;

    
    -  Decretul-Lege nr. 118/1990 privind  acordarea unor drepturi persoanelor  persecutate
din motive politice de  dictatura instaurată cu începere de  la 6 martie 1945, precum și celor 
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deportate în străinătate ori  constituite în prizonieri   
    -    

Ordonanța  Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi  alte  concedii ale
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor  judeţene,  precumşi ale primarilor şi viceprimarilor,
cu modificările și   completările ulterioare;

    
    -    

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

    
    -    

Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților;

    
    -    

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;

    
    -    

Hotărârea  Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru  întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și  privat al comunelor, orașelor și al
județelor;

    
    -    

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996;

    
    -    

Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată;

    
    -    

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; 
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    -    

Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituții publice;

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

Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 ;

    
    -    

Ordinul 1.792/2002 pentru  aprobarea Normelor metodologice  privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor  instituțiilor publice, precum și  organizarea, evidența și
raportarea  angajamentelor bugetare și legale;

    
    -    

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;

    
    -    

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

    
    -    

Ordinul nr. 614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 273/2006;

    
    -    

Ordinul nr. 1917/2005 pentru  aprobarea Normelor metodologice  privind organizarea și
conducerea  contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru  instituțiile publice și
instrucțiunile de  aplicare a acestuia;

    
    -    

Ordinul  nr. 556/2006 pentru modificarea Normelor metodologice privind  organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul  de conturi pentru instituțiile publice și
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instrucțiunile de aplicare a  acestuia, aprobate prin Ordinul nr. 1917/2005;

    
    -    

Hotăr ârea Guvernului  nr. 1031/1999 pentru   aprobarea Normelor metodologice privind
înregistrarea în contabilitate  a  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al 
unităților  administrativ-teritoriale;

    
    -    

Legea nr. 22/1969 privind   angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în  
legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau   instituțiilor publice;

    
    -    

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale,
republicată;

    
    -    

Hotărârea  Guvernului nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale  și stabilirea
valorii de intrare a mijloacelor fixe;

    
    -    

Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituțiilor publice;

    
    -  Hotărârea  Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată  și de
valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;   
    -    

Hotărârea Guvernului nr. 966/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
841/1995;

    
    -    

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind   stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli,
criteriilor,   procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din   fonduri publice,
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republicată;

    
    -  Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind  stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile  administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și  completările ulterioare;
 
    -    

Ordinul nr. 517/2016 pentru   aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 
 procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug;

    
    -  Ordinul nr. 923/2014 pentru  aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea  controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme  profesionale pentru
persoanele care desfășoară activitatea de control  financiar preventiv propriu;
 

    
    -  Legile bugetare anuale aprobate;  
    -    

Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Șărmășag.

    

  

 10 / 10

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49602
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30411
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30411
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30411
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177783
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177783
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177783
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160210
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160210
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160210
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160210
ro/monitorul-oficial-local/hotarari-autoritate-deliberativa.html

