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Legislaţia comună  

 

- Constituţia României, republicată; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare -

Partea I. – Dispoziții generale, Partea III. – Administrația publică locală, Partea VI - Statutul 

funcţionarilor publici (Titlul I și Titlul II), Partea VII -  Răspunderea administrativă; 

- Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Legislaţia specială  
 

Compartimentul Urmărire, Incasare, Evidență 

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare aferente Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1/2016; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare (Titlul I. Dispoziţii generale; Titlul II. Raportul juridic fiscal; Titlul III. Dispoziţii 

procedurale generale; Titlul VII. Colectarea creanţelor fiscale; Titlul VIII. Soluţionarea 

contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale; Titlul XI. Sancţiuni); 

Compartimentul de Control și Inspecție fiscală 

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare aferente Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1/2016; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare (Titlul I. Dispoziţii generale; Titlul II. Raportul juridic fiscal; Titlul III. Dispoziţii 

procedurale generale; Titlul VII. Colectarea creanţelor fiscale; Titlul VIII. Soluţionarea 

contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale; Titlul XI. Sancţiuni); 

Compartimentul de Urmărire a Asigurării Obligatorii a Locuințelor 

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare aferente Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1/2016; 

- Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 

alunecărilor de teren şi inundaţiilor – republicată; 



Compartimentul de Administrare a Domeniului Public 

- Legea nr. 230/2006 serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţa nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, cu modificările și completările ulterioare; 

Compartimentul Investiții 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare (Cap. I Autorizarea executării lucrărilor de construcţii); 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare (Cap. I. Dispoziții generale; Cap II. Sistemul calității în construcții; Cap III. Obligaţii 

şi răspunderi); 

- Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții 

și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru a documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Compartimentul de Administrare Păşuni, Păduri 

- Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Compartimentul Administrație Locală 

- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

 


