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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); 

- 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 Audit Intern 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 

public intern; 

-  Ordin nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern 

Serviciul Elaborare Implementare Proiecte 
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operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 

Fondul de coeziune 2014-2020; 

- Hotărârea 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 

- Ghid specific - Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente Planului Național De   

Redresare Și Reziliență Componenta C11 – Turism Și Cultură Investiția I2. 

Modernizarea/Crearea de Muzee și Memoriale. 

- Ghid de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi. 

Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului 

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

Partea V. – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale 
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- Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 



Compartimentul pentru Monitorizarea Sociețăți Comerciale 

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

modificările și completările ulterioare (Cap. I Autorizarea executării lucrărilor de construcții); 

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

ulterioare (Cap. I Dispoziții generale, Cap. II Sistemul calității în construcții, Cap III Obligații 

și răspunderi);  

- H. G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare ( Partea II Norme de 

întocmire a cărții tehnice a construcției) 

 

 

 

 


